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1. Introdução
O Arcadas Vestibulares é um cursinho popular situado na Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo. Desde 2011 atendemos jovens de baixa renda da região metropolitana de São Paulo, com o intuito de contribuir
para sua formação e possibilitar seu ingresso no ensino superior. Nosso corpo
docente e diretoria são totalmente compostos por alunos da graduação da
Universidade de São Paulo, que trabalham de maneira completamente voluntária.
Este edital dispõe sobre o Processo Seletivo para Monitores de Inglês
para a atividade no cursinho durante o ano letivo de 2018 (que compreende o
período de março de 2018 a março de 2019). Dessa maneira, estarão disponíveis 6 (seis) vagas para o cargo citado.
São condições indispensáveis para a inscrição:
a) que o candidato esteja matriculado em qualquer curso de graduação da USP.
b) a ciência de que o trabalho desenvolvido é totalmente voluntário. Caso aprovado no processo seletivo, o candidato não receberá qualquer
valor pecuniário em troca de seu serviço.
c) a ciência de que a atuação no Arcadas é um compromisso anual,
podendo ser prorrogado conforme o interesse do membro. Assim, as responsabilidades do membro selecionado se estendem até março/2019.

2. Funções Do
Monitor de Inglês
2.1. Monitorias
As monitorias de inglês terão início em maio de 2018. Nelas, os
alunos serão divididos em grupos de acordo com o nível de conhecimento do idioma. A função do monitor de inglês é de se responsabilizar
por um grupo específico de alunos e expor, semanalmente, em modelo
semelhante ao de uma aula, o conteúdo, de acordo com as especificidades do grupo. Cabe também ao monitor a resolução de exercícios
junto aos alunos, e a elaboração de listas de exercícios para serem
resolvidos em casa, assim como a correção destes quando entregues
pelos alunos.
Além disso, os monitores, em conjunto, são responsáveis
pela estruturação e desenvolvimento do curso, de modo que as monitorias não sejam desconexas entre si. Também é importante que os
monitores visem um acompanhamento mais próximo em relação aos
alunos, observando seus desenvolvimentos, disponibilizando-se para
tirar dúvidas, etc.
As monitorias ocorrerão às quartas-feiras, das 18h às 19h.

2.2. Tarefas Administrativas
A realização de tarefas administrativas é intrínseca a todas as
funções dentro do Arcadas. O candidato que for aprovado deverá con-

tribuir não apenas com as tarefas de sua própria equipe, mas com todas
aquelas que garantem o bom funcionamento de todo o cursinho. Para
tanto, é necessário que o candidato tenha disponibilidade para ajudar
em diversas atividades como aplicação de simulados, lojinhas, processos seletivos de alunos e de membros, além de comparecer a reuniões
gerais e reuniões de equipes.

3. Inscrições
As inscrições para o Processo Seletivo ocorrem entre os dias 9
e 14 de abril de 2018. O candidato deverá preencher o formulário disponível em nossa página do Facebook (facebook.com/arcadasvestibulares) e em nosso site (www.arcadasvestibulares.com.br), até 23:59 do
dia 14. Neste formulário, o candidato preencherá seus dados pessoais e
o motivo pelo qual deseja fazer parte da nossa equipe.
As inscrições deverão ser enviadas até às 23h59min do dia 14
de abril de 2018 (sábado). Findo o período de inscrições, o candidato
receberá uma confirmação por e-mail, assim como os horários da primeira etapa (que serão disponibilizados também em nossa página). Os
e-mails serão enviados até 20h do dia 15 de abril. Caso não tenha
recebido até essa data, pedimos que entre em contato pelo email (arcadasvestibulares@gmail.com), ou então pela nossa página do Facebook.

3.1. Mudança De Horários E Desistências
Pedimos que os candidatos respondam ao e-mail confirmando sua
presença na primeira etapa. Caso haja necessidade de troca de horário,

é preciso enviar um e-mail, com justificativa, até 12h do dia 16 de
abril, impreterivelmente. Se o candidato desejar desistir do processo
em qualquer momento, favor também enviar um e-mail, para melhor
nos organizarmos.

4. Etapas Presenciais
4.1. Primeira Etapa
O candidato deverá explicar um tema de gramática a sua escolha oralmente em uma exposição de 10 a 15 minutos. O candidato
deve ser claro em sua explicação e atentar-se ao tempo programado.
Ele será avaliado por uma banca composta por membros do cursinho
com a atribuição de uma nota, tendo por base os seguintes critérios:
clareza na exposição oral, conhecimento do conteúdo e didática. Não
será possível usar lousa, mas o candidato poderá, se desejar, produzir
algum material de apoio (uma folha com explicações, por exemplo).
Essa etapa já possui caráter eliminatório.
As monitorias teste ocorrerão no dia 18 de abril (quarta-feira),
no período da tarde, entre 13h e 18h, na Faculdade de Direito da USP,
em sala a definir. Caso o número de candidatos exceda o número possível para um dia, dadas as limitações de tempo e espaço que temos,
alguns testes poderão ser agendados para outro dia a ser informado.
Se por alguma razão o candidato não puder comparecer em horário algum no dia 18, deverá informar isso no formulário (com justificativa). O
agendamento de testes para outro dia estará sujeito à disponibilidade
de salas da faculdade e dos aplicadores.

4.2. Segunda Etapa
A segunda etapa consistirá em uma entrevista de aproximadamente 30 minutos. Essa é feita com o intuito de conhecer melhor o
candidato. Serão convocados para a fase de entrevistas os candidatos
que tiverem um desempenho satisfatório na primeira etapa.
As entrevistas para os candidatos ao cargo de monitor ocorrerão
no dia 20 de abril. Os resultados da primeira etapa serão enviados no
dia 18 e pedidos justificados de alteração de horário das entrevistas
serão aceitos até 12h do dia 19 de abril, por e-mail.

5. Disposições Finais

5.1. Empates

Caso haja empate entre dois candidatos serão considerados
como critérios de desempate:
(i) já fazer parte do cursinho;
(ii) ser aluno da São Francisco;
Caso esses critérios não sejam suficientes para resolver determinado empate, a situação será decidida pela equipe em conjunto com
a coordenação.

5.2. Resultados Finais

O resultado final dos cargos de professores será publicado em
nossa página de Facebook e nos grupos da Faculdade no dia 22 de

abril. Além disso, todos os participantes receberão o próprio resultado
por e-mail. Todos os candidatos selecionados terão 24 horas após a
divulgação dos resultados para confirmar o interesse na vaga.

5.3. Demais Questões

Caso haja qualquer dúvida ou problema em qualquer momento do processo seletivo a coordenação do cursinho deve ser contatada pelo e-mail (arcadasvestibulares@gmail.com), pela página do
Facebook (facebook.com/arcadasvestibulares) ou pelo telefone (11
94328-8994). É necessário ficar atento à página e ao e-mail em todos
os momentos do processo seletivo, porque é por esses meios que as
informações serão divulgadas.
Não oferecemos feedback em relação a qualquer etapa do
processo seletivo. Casos omissos serão decididos pela coordenação.

5.4. Calendário

09.04 - 14.04
15.04 (até 20h)

Período de inscrições online
Prazo para recebimento do e-mail de confirmação com os
horários dos testes

16.03 (até 12h) Prazo para solicitação de mudança de horário dos testes.
18.04 (13h-18h) Monitorias teste
18.04 (noite)

Convocação dos aprovados para a segunda etapa.

19.04 (até 12h) Prazo para solicitação de mudança de horário das entrevistas.
20.04 (13h - 18h) Entrevistas

22. 04

Divulgação resultados finais

