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UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO 

 
 
 

Departamento de Clínica Médica 
  

 

EDITAL PARA MONITORIA NO PROJETO DE EXTENSÃO 

“INGLÊS PARA CIÊNCIAS DA SAÚDE” 
 

O Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto comunica aos 

interessados que estarão abertas as inscrições para o processo seletivo de aluno monitor para a 1ª edição 

do Projeto de Extensão “Inglês para Ciências da Saúde”. A monitoria se dará a partir de agosto de 2018, 

com duração de até 12 meses. A 1ª edição projeto conta com 4 módulos (Elementary, Pre-intermediate, 

Intermediate e English for Health Sciences I). Poderá ser aberta uma turma ou mais de cada módulo. 

 

Atividades a serem realizadas pelos monitores: 

 Supervisionar e tutorear turmas com cerca de 10 alunos em “speaking” e “listening” nos módulos do 

projeto que serão abertos em agosto de 2018; 

 Corrigir eventuais provas, atividades e redações dos alunos dos módulos; 

 Cursar gratuitamente (com certificado) e avaliar criticamente, com “feedbacks” semanais por 

escrito, um ou dois módulos do projeto; 

 Supervisionar os candidatos a alunos dos módulos durante a aplicação do “Placement Test” (prova 

de seleção e estadiamento dos alunos dos módulos), na segunda quinzena de junho de 2018; 

 Ajudar na correção do “Placement Test”. 

 

Tempo de dedicação semanal: 

 1 hora semanal de monitoria em cada módulo que tutorear; 

 2 ou 4 horas semanais cursando e avaliando criticamente os módulos lhe forem atribuídos pela 

coordenação do curso; 

 Cerca de 1 hora semanal para correção de eventuais atividades, provas e redações dos alunos. 

 

Remuneração: 

 Bolsa departamental de R$100,00 (cem reais) mensais para cada módulo que tutorear, com a 

duração de 9 meses corridos, a partir de setembro de 2018. 
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Número de vagas: 

 4 ou mais vagas, todas remuneradas por bolsa departamental, com valor proporcional ao número de 

módulos tutoreados pelo monitor. 

 

Requisitos: 

 Fluência em Língua Inglesa, comprovada por certificado de curso de inglês, por certificado de 

proficiência (IELTS, TOEFL, FCE, CAE, etc.) ou por comprovante de intercâmbio ou de viagens para 

países anglofônicos. 

 Ser aluno USP, do Campus de Ribeirão Preto, de curso da área da saúde: Medicina, Enfermagem, 

Odontologia, Nutrição e Metabolismo, Psicologia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, 

Ciências Biomédicas ou Farmácia. 

 Média ponderada USP maior que 6. 

 

Critérios para seleção: 

 1ª fase (eliminatória): análise de curriculum e certificados, com atenção especial à experiência em 

conversação na Língua Inglesa; 

 2ª fase (eliminatória): avaliação escrita de conhecimentos de Gramática e usos do Inglês; 

 3ª fase (classificatória): entrevista em Língua Inglesa com os 10 candidatos mais bem classificados. 

 

Local de inscrição para o processo seletivo: 

 Online, por preenchimento do formulário: https://goo.gl/forms/iPLBy2tI3OTyXCal1. 

 

Período de inscrição: 

 De 30/04/2018 a 04/05/2018. 

 

Docente responsável: 

 Rodrigo do Tocantins Calado de Saloma Rodrigues. 

 

Contato: 

 inglesrp@fmrp.usp.br  
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