
                

 

EDITAL DE SELEÇÃO 

PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DE ESTUDANTES COTISTAS (PAECO) 

 

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo torna público o presente Edital de 

abertura de inscrições, visando a seleção de estudantes para atuarem como estagiários no PAECO – Programa de Acolhimento 

de Estudantes Cotistas. 

O Programa 

O Programa de Acolhimento de Estudantes Cotistas (PAECO) da FFLCH/USP conjuga atividades de pesquisa e extensão 

voltadas ao acolhimento do estudante cotista na USP e à reflexão e a produção de conhecimento sobre a sua permanência na 

universidade. Atua como instrumento para garantia de condições básicas para uma vida universitária de qualidade a 

estudantes cotistas em nossa universidade, promovendo instrumentos de orientação normativa institucional, atividades de 

formação acadêmica e atividades de acolhimento e orientação voltadas à permanência estudantil. 

Seleção 

Este edital tem por objeto a seleção de 8 estagiários para atuação no PAECO, em atividades de pesquisa e de extensão, com 

carga horária de 20 horas semanais. O valor mensal é de R$ 644,41 mais auxílio transporte (temporariamente suspenso em 

virtude da pandemia), com carga horária de 20 horas semanais por um período de 12 meses renováveis por mais 12 meses. 

A equipe de estagiários é interdisciplinar, portanto, são elegíveis a esse processo seletivo discentes regularmente 

matriculados/as em qualquer um dos cinco cursos de graduação FFLCH/USP (Ciências Sociais, Filosofia, História, Geografia 

e Letras). O aluno deve ter cursado ao menos um semestre do curso. Sobre as regras do estágio acesse: 

http://graduacao.fflch.usp.br/estagios 

Atribuições dos estagiários 

a) Atuar no acolhimento a estudantes cotistas em atividades de extensão (Dia na USP, matrícula, entre outros); 

b) Atuar no desenvolvimento de conhecimento através de pesquisas junto ao corpo discente da FFLCH, sobre 

permanência e acolhimento estudantil de cotistas; 

c) Atuar na organização de seminários e eventos acadêmicos; 

d) Contribuir com a elaboração e organização de guias informativos voltados à estudantes cotistas; 

e) Atuar na manutenção e atualização dos meios digitais de divulgação das atividades do PAECO. 

Cronograma do Processo Seletivo 

Período de inscrições 13 a 23 de fevereiro 

Resultado da 1a. Etapa 26 de fevereiro 

Entrevistas 1 e 2 de março 

Resultado final 3 de março 

 

Inscrições 

Candidatos e candidatas devem enviar CV, carta de intenção e histórico escolar para o e-mail paeco@usp.br. O processo de 
seleção será realizado pela coordenação do PAECO em duas etapas: 1) Análise da documentação enviada; 2) Entrevista, a 

ser realizada por meio eletrônico. O resultado de cada etapa será divulgado na página da FFLCH (www.fflch.usp.br). 

Quaisquer dúvidas sobre este edital podem ser direcionadas ao e-mail do Programa. 

 

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021 

Márcia Lima 
Coordenadora    

Murillo Marschner 
Vice-coordenador    
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