
 

 

EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES 

PROFESSORES E PLANTONISTAS 2018 

A equipe do Cursinho Popular EACH-USP divulga o Edital de Abertura de Inscrições do 

Processo Seletivo para ingresso de professores e plantonistas em 2018, dispondo de 

vagas para cargos voluntários de professoras, professores e plantonistas – categoria externo 

da entidade. 

O Processo Seletivo será regido pelas instruções contidas neste documento. 

1 CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO SELETIVO  
Art. 1º – Poderão participar, exclusivamente, maiores de 18 anos sem vínculo com CPEUSP 

e membros do administrativo do CPEUSP. 

Art. 2º – O processo seletivo é constituído de duas fases: 

 

PROFESSORES 

1º fase: Prova com 20 questões (todas as disciplinas) a ser realizada em 09/02 – 14h00; 

2ª fase: Capacitação (19 de fevereiro); Aula–teste (entre 20 a 22 de fevereiro, será enviado e-

mail para preencher horário em planilha); entrevista (23 de fevereiro). 

 

PLANTONISTAS 

1º fase: Prova com 20 questões – todas as disciplinas; 

2ª fase: Entrevista (entrevista a ser realizada em 23/02). 

 

2 REALIZAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 3º – Na 1° fase para os PROFESSORES candidatos nas disciplinas de Atualidades, 

Geografia Geral, Biologia Geral, Biologia Celular, Gramática, Matemática (Álgebra), 

Matemática (Geometria), Biologia (Geral), Biologia (celular), Redação, Língua Portuguesa 

(Gramática), Língua Portuguesa (Literatura), Física A (energia, óptica, ondas, eletricidade), 

Física B (mecânica, cinemática e termologia), Física C (cinemática, eletrostática e 

termologia), História do Brasil, História Geral, Geografia Física, Geografia Humana, 

Sociologia, Filosofia, Química Geral, Química Orgânica, Oficina de apoio psicológico e 

Inglês. Prova será constituída de 20 questões a ser realizada no tempo máximo de 1 hora e 

30 minutos; 

 

Art. 4º – A prova constitui caráter eliminatório sendo considerada – na segunda fase – 

apenas como critério de desempate; 

Art. 5º – A prova abordará questões sobre a matéria geral que o candidato escolher. 

Exemplo: o candidato que optar por prestar o processo para aulas de História do Brasil, fará 

a mesma prova de História que o candidato que optar por aulas de História Geral; 

Art. 6º – A 2° fase constitui-se de aula–teste (entre 20 a 22 de fevereiro), um tema da aula-

teste será escolhido pelo participante dentre 2 opções propostas pelo CPEUSP (os temas 

serão enviados por e-mail); 

Art. 7º – A aula-teste será composta por um tempo médio de 20 minutos; 

Art. 8º – O tema da aula será de escolha do candidato desde que esteja englobada em uma 

das matérias que o candidato deseja e que seja um conteúdo de vestibular; 

Art. 9º – Critérios para aula-teste: planejamento, expressão e comunicação, didática e 

domínio de conteúdo.  



 

Art. 9°-A - Além disso, o candidato deverá passar por uma capacitação, a 

ser realizada em 19 de fevereiro e, posteriormente, entrevista com a equipe 

pedagógica do CPEUSP. 

 

PLANTONISTAS 

Art. 10 – Na 1° fase para os candidatos ao cargo de PLANTONISTA a prova será 

constituída de 20 questões a ser realizadas no tempo máximo de 1 hora e 30 minutos; 

Art. 11 – A prova é de caráter eliminatório sendo considerada - na segunda fase - apenas 

como critério de desempate; 

Art. 12 – A prova abordará questões sobre a matéria geral que o candidato escolher; 

Art. 13 – A 2° fase constitui-se de capacitação a ser realizada em 19/02 e entrevista a ser 

realizada em 23/02. 

 

3 CLASSIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

Art. 14 – Serão classificados para a 2° fase do processo seletivo todos os candidatos que 

acertarem, no mínimo, 50% da prova a ser realizada. 

 

4 AULAS E PLANTÕES 

Art. 15 – As aulas ocorrem no período da tarde das 14h às 18h50; 

Art. 16 – Os plantões ocorrem das 13h30 às 14h00 e das 18h50 às 19h20; 

Art. 17 – Início das aulas em 12 de março de 2018. 

 

5 INSCRIÇÕES 

Art. 18 – O candidato poderá inscrever-se para professor ou professora das seguintes 

disciplinas: 

 

PROFESSOR 

Matemática (Álgebra) – 3 aulas por semana; 

Matemática (Geometria) - 2 aulas por semana; 

Biologia (Geral) – 2 aulas por semana; 

Biologia (celular) – 1 aula por semana; 

Redação – 2 aulas por semana; 

Língua Portuguesa (Gramática) – 2 aulas por semana; 

Língua Portuguesa (Literatura) – 1 aula por semana; 

Física A (energia, óptica, ondas, eletricidade) – 1 aula por semana; 

Física B (mecânica, cinemática e termologia) – 2 aulas por semana; 

Física C (eletrostática, eletromagnetismo e eletrodinâmica) – 1 aula por semana; 

História do Brasil – 2 aulas por semana; 

História Geral – 2 aulas por semana; 

Geografia Física – 2 aulas por semana; 

Geografia Humana – 2 aulas por semana; 

Sociologia – 1 aula por semana; 

Filosofia – 1 aula a cada 15 dias; 

Química Geral – 2 aulas por semana; 

Química Orgânica – 1 aula por semana; 



 

Oficina de apoio psicológico – 1 aula a cada 15 dias; 

Inglês – 1 aula a cada 15 dias. 

 

PLANTONISTAS 

Matemática, Biologia, Redação, Língua Portuguesa, Física, História, Geografia, Filosofia e 

Sociologia, Química. 

 

Art. 19 – As inscrições serão publicadas na página do Facebook e no site oficial do 

CPEUSP.  O período de inscrições será de 23 de janeiro até 06 de fevereiro. 

 

6 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES SOBRE AS INSCRIÇÕES 

Art. 20 – Os candidatos poderão inscrever-se para mais de um cargo e, nesse caso, terão de 

fazer a prova de todas as matérias, contudo, fará apenas uma aula-teste (da disciplina que 

quiser, sem que isso implique na eliminação de sua candidatura aos cargos vinculados às 

demais disciplinas); 

Art. 21 – Os candidatos devem ter ciência que, caso aprovados, deverão necessariamente 

participar das reuniões gerais que ocorrem 1x por mês, aos sábados, além da reunião de 

professores e de bloco de disciplinas, em datas a serem definidas oportunamente; 

Art. 22 – Solicita-se que todos participem das atividades desenvolvidas pelo CPEUSP 

durante todo o ano letivo de 2018, salvo imprevistos; 

Art. 23 – Todos os professores e plantonistas do CPEUSP são voluntários e, portanto, não 

auferem qualquer remuneração em virtude do trabalho voluntário desenvolvido. 

 

7 CALENDÁRIO 

23/01 – 06/02 – Período de inscrições; 

09/02 – Prova de professores e plantonistas, início às 14h00; 

19/02 – Capacitação, início às 14h00; 

20/02 – 22/02 – Aulas-teste (horário a ser agendado por e-mail); 

23 e 24/02 – Entrevistas (horário a ser agendado por e-mail); 

28/02 – Divulgação dos selecionados; 

12/03 – Início das aulas. 

 

Art. 24 – Todas as atividades previstas no cronograma serão realizadas na EACH 

USP-Leste. 

 

8 DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 25 – O Cursinho Popular EACH USP reserva-se no direito de alterar quaisquer regras 

citadas neste documento, quando julgar necessário, comunicando publicamente por 

intermédio dos canais oficiais, eventuais alterações. 

 

São Paulo, 23 de janeiro de 2018. 

Cursinho Popular EACH USP 


