
PROGRAMA MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS - 2º SEMESTRE DE 2020 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

EDITAL INTERNO CPG E CG  

Abertura de inscrições para preenchimento de vaga de monitoria de estudos dirigidos em duas 

áreas de estudo vinculadas aos cursos de graduação da Faculdade de Saúde Pública no 

PROGRAMA MONITORIA PARA ESTUDOS DIRIGIDOS. 

DO PROGRAMA: 

A FSP dispõe de 1 bolsa no valor de R$ 671,13, que será paga em parcela única na primeira 

quinzena de dezembro. 

A monitoria será realizada no mês de novembro 

O aluno monitor fará jus à remuneração mensal mediante comprovação de frequência informada pelo 

docente responsável, com intermédio da Secretaria do Departamento, à Assistência Técnica Financeira 

da FSP. 

DOS REQUISITOS PARA A SELEÇÃO DE MONITORES: 

Poderão candidatar-se à vaga de monitoria alunos regularmente matriculados nos cursos de pós-

graduação da Faculdade de Saúde Pública. 

Ter disponibilidade para o cumprimento das exigências estabelecidas. 

Possuir conta corrente no Banco do Brasil ou providenciar a abertura em até dois dias úteis após a 

seleção. A conta corrente deverá ser individual, devendo o bolsista ser o titular. 

DAS INSCRIÇÕES: 

As inscrições serão recebidas no período de 26 a 30 de outubro de 2020 exclusivamente online, 

através do formulário no link: https://pt.surveymonkey.com/r/estudosdirigidos2020  

O estudante deverá anexar o Currículo Lattes (com a comprovação de vínculo ao programa de 

pós-graduação, diploma de graduação e experiência didática), bem como a Ficha do Aluno 

extraída do Sistema Janus. 

Não serão aceitas inscrições enviadas por e-mail. 

Inscrições enviadas fora do período informado serão invalidadas. 

 

 

 



DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

O Serviço de Graduação encaminhará para os docentes, indicados pela CG e CPG, as inscrições 

dos alunos. Os critérios de seleção são de responsabilidade dos respectivos docentes indicados. 

Os critérios para seleção do bolsista são, em ordem de prioridade, os seguintes: 

1. Formação graduada afim às disciplinas; 

2. Experiência didática anterior devidamente comprovada;  

3. Não ter bolsa atual do PAE. 

 

O certificado só será emitido após entrega do relatório de participação devidamente preenchido 

e aprovado pelo docente indicado pela CG. 

DAS OBRIGAÇÕES E ORIENTAÇÕES AO ALUNO MONITOR: 

A monitoria que será desenvolvida terá enfoque no conteúdo das disciplinas HEP0172 - 

Introdução à Demografia e HSP0164 - Instrumentos de Regulação na Assistência à Saúde 

e Controle das Relações Intersetoriais 

Os conteúdos programáticos das disciplinas podem ser encontrados no JúpiterWeb pelo link 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupDisciplinaBusca?tipo=D&codmnu=6755 

O monitor terá como atribuição colaborar com os docentes no desenvolvimento de atividades pertinentes 

ao TABNET e TABWIN, disponíveis no site do DATASUS.  

Serão atividades destinadas aos alunos de graduação em Nutrição e/ou Saúde Pública e oferecidas online 

pelo monitor, via Google Meet, em duas turmas, em horários e dias distintos, a ser definidos, com carga 

horária de 12h, incluindo monitoria à distância. 

TABNET e TABWIN são tabuladores, de domínio público, muito utilizados nos serviços de saúde, que 

permitem organizar dados dos Sistemas de Informação em Saúde do Ministério da Saúde. As 

informações são disponibilizadas para que possam servir para subsidiar análises e elaborar programas 

de ações de saúde. 

Conteúdo:  

1. Importação de tabulações efetuadas na internet (TABNET);  

2. Importação de micro dados;  

3. Realização de operações matemáticas nos dados da tabela;  

4. Elaboração de gráficos e mapas a partir dos dados da tabela;  

5. Construção de indicadores de produção de serviços, de características epidemiológicas (incidência de 

doenças, agravos e mortalidade) e dos aspectos demográficos de interesse; 

 

Casos omissos neste Edital serão examinados pela Comissão de Graduação. 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupDisciplinaBusca?tipo=D&codmnu=6755


DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 

A divulgação dos resultados de seleção será publicada até dia 05/11/2020 no Diário Oficial do Estado e 

no site da Graduação da FSP: http://www.fsp.usp.br/site/graduacao/mostra/7348 

Cronograma 

Inscrições 26/10/2020 a 30/10/2020 

Resultado final- lista de bolsistas selecionados 05/11/2020 

 


