UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA
SERVIÇO DE GRADUAÇÃO
Av. Dr. Arnaldo, 715 Cerqueira César
Cep: 01246-904 São Paulo/SP
Fones: (11) 3061-7733/7959/7973

Resultado do Edital e-LAP 2018
06.11.2018
A FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO torna público o
resultado final/classificação de UMA vaga de estágio junto ao e-LAP - Laboratório de Aprendizagem
Clínico-Prático da Faculdade de Saúde Pública da USP, no período de 12 de novembro de 2018 a 11
de novembro de 2019:
CLASSIFICAÇÃO NOME
1º
2º
3º
4º

Luísa Rinaldi Périco
Ingrid Mags Carvalho de Almeida
Clara Regina Gonçalves da Silva
Tamiris Isabeli da Silva

A aluna classificada em primeiro lugar deverá comparecer à Seção de Estágios da Faculdade de
Saúde Pública - Av. Dr. Arnaldo, 715 – térreo – Cerqueira César, no dia 12 de novembro de 2018,
das 10 às 12 horas ou das 15 às 17 horas, munida de cópias simples, acompanhadas de originais, dos
seguintes documentos:
a) RG ou RNE (se estrangeiro). Não serão aceitos documentos de órgãos de classe;
b) CPF;
c) Título de eleitor;
d) Comprovante de votação/certidão de quitação eleitoral;
e) Certidão de abertura de conta corrente no Banco do Brasil;
f) Comprovante de endereço;
As atividades a serem desenvolvidas são: apoio na gestão das atividades do e-LAP; mapeamento do
perfil dos usuários e das atividades realizadas; mapeamento das dificuldades e demandas dos
docentes da FSP/USP; levantamento das disciplinas e perfil de uso do Moodle USP na graduação;
levantamento das dificuldades junto aos docentes; no levantamento de experiências inovadoras no
ensino de graduação na USP e outras instituições.
A bolsa é de R$ 682,49 mensais, além do auxílio transporte, e tem duração de 12 meses. A carga
horária semanal é de 20 horas
As docentes responsáveis são a Profa Adelaide Cássia Nardocci e a Profa Cláudia Maria Bógus, que
acompanharão o estágio.

