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1. Disposições Iniciais

1.1 O curso Pré-Vestibular Areguá declara o Processo Seletivo para o
preenchimento de vagas de voluntários (plantonista) aberto para alunos da
Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo: cursos de graduação
em Enfermagem, Fonoaudiologia, Medicina, Técnico em Radiologia e Sistemas
Biomédicos.

2. Quem Somos

2.1 O Areguá é um projeto de extensão universitária fundado em 2020 pelos alunos
da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) e que
atua como um Curso Pré-Vestibular para jovens em situação de vulnerabilidade
socioeconômica.

2.2 O curso Pré-Vestibular é popular e gratuito, ou seja, sem custo de mensalidade.
Para isso, conta com uma equipe de voluntários formada por alunos da FCMSCSP e
com patrocínio de material didático.

2.2.1 O patrocínio de material didático do ano letivo de 2021 será fornecido
pelo parceiro Anglo Vestibulares.

2.2.2 O material didático fornecido será o material Faraday.

2.3 O Areguá busca trabalhar para a ampliação do acesso ao ensino superior,
enxergando a educação como um processo de empoderamento e de auxílio à
formação de seus alunos.

3. Dos Objetivos

3.1 O curso Pré-Vestibular Areguá possui caráter assistencial e atende alunos cuja
condição financeira é insuficiente para arcar com os custos de um curso
pré-vestibular particular. Para tal, nosso Processo Seletivo é constituído por uma
prova objetiva associada a uma avaliação socioeconômica e uma entrevista, de
forma a selecionar candidatos que se enquadrem na proposta assistencial do
projeto.

3.2 É imprescindível que todos os voluntários do Areguá estejam cientes do
público-alvo do projeto e de seus objetivos, visto que eles servem para orientar
todas as atividades do curso.

4. Das atividades de um Plantonista Geral

4.1 O plantonista deverá comparecer ao plantão online (ou presencial, em caso de
retorno das aulas presenciais) e responder às dúvidas do Google Classroom da
matéria para a qual foi selecionado.
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4.1.2 Os plantonistas que selecionarem no formulário que desejam dar
plantão de mais de uma matéria só poderão assumir o(s) plantão(ões) de
sua(s) outra(s) opção(ões) caso as vagas dessa(s) matéria(s) não tenham
sido preenchidas.

4.2 No caso do plantonista ser responsável por mais de uma matéria, ele deverá dar
um plantão semanal de cada uma delas em dias distintos, bem como atender às
responsabilidades gerais de um plantonista para todas as matérias com as quais se
comprometer.

4.3 O plantonista será adicionado à plataforma Plurall, do sistema Anglo, onde terá
acesso a todo material do Anglo para utilizar como apoio. É nesta plataforma que o
plantonista deverá criar sua sala de plantão para os plantões online. Tutoriais e
treinamentos sobre modo de criação de sala de plantão online serão
disponibilizados pela diretoria.

4.4 O plantonista será adicionado à turma do Google Classroom de sua matéria,
onde deverá responder às dúvidas dos alunos por extenso ou eventualmente pedir
para que o aluno compareça ao próximo plantão para melhor esclarecimento de
dúvidas.

4.4.1 O plantonista deve garantir que a pergunta de cada aluno seja
respondida em um prazo de até 7 dias após a postagem.

4.5 O plantonista deve dispor-se a dar um plantão de 30 minutos de duração (18h00
- 18h30), semanalmente, em um dia da semana pré-estabelecido com a Diretoria.

4.5.1 Funcionamento do plantão EAD:
A. O plantonista deverá criar uma sala virtual semanalmente,

através da plataforma Plurall, para o atendimento dos alunos.
B. O plantonista deve interromper seu plantão no máximo às
18h40, pois nesse momento terá início a primeira aula do dia.
C. Acerca de atrasos do plantonista:

a) Caso o plantonista atrase mais do que 5 minutos,
(considerando o início do plantão às 18h00), sua
presença não será contabilizada.

i) Qualquer atraso deve ser justificado e avisado
com a maior antecedência possível à Diretoria.

ii) Situações adversas podem ser discutidas pela
Diretoria.

b) Caso o plantonista tenha atrasos frequentes, estará
sujeito à advertências e possível desligamento do
cursinho.

D. Em caso de necessidade de falta, a diretoria deve ser
avisada até, no máximo, o final de semana anterior à ausência,
com devida justificativa.

a. A falta só será abonada em casos de:
i. justificativa judicial;
ii. doença do aluno ou de familiar de

primeiro grau;
iii. morte de familiar de primeiro grau;
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iv. justificativa religiosa;
v. outras causas discutidas e avaliadas

pela Diretoria, conforme necessidade.

4.6 Em caso de retorno às atividades presenciais, os plantões podem ser efetuados
tanto presencialmente quanto na modalidade online. Esta decisão fica a critério do
plantonista, do aluno e de eventuais orientações dadas pela Diretoria.

4.7 É de responsabilidade do plantonista manter a Diretoria e seus respectivos
professores informados sobre o andamento do Google Classroom e dos plantões,
sob risco de desligamento do plantonista caso a prestação de contas não seja
efetuada. A maneira de informar a Diretoria será acordada previamente com o
plantonista.

4.7.1 É esperado que os plantonistas designados para cada matéria
mantenham um diálogo constante com os professores da mesma, para que
estejam sempre a par dos conteúdos estudados e para, juntos, analisarem
dúvidas recorrentes, elaborando estratégias para saná-las ou melhorar o
entendimento do aluno acerca das mesmas.

4.8 É importante que o plantonista sinta-se parte do projeto que envolve o Areguá,
participando das atividades que permeiam o ambiente do Curso.

6.8.1 O plantonista que desejar realizar  atividades complementares
(aulas-extras, programações culturais, etc.) deve informar à diretoria,
especificando o tipo de atividade, local e horário, estando sujeito à
negociação com a diretoria.

4.9 É possível que seja requisitado ao plantonista uma aula extra básica para os
alunos, dado que grande parte do corpo discente do cursinho apresenta defasagem
de aprendizados durante o período escolar.

4.10 É obrigatório que o candidato dê anuência ao Termo de Responsabilidade do
Plantonista Voluntário, fornecido pela Diretoria após seleção dos plantonistas, bem
como o cumprimento de suas regras.

4.11 Em casos de desistência, o aluno deve informar imediatamente a Diretoria
sobre o ato.

5. Regulamento

5.1 Das Inscrições

5.1 As inscrições serão realizadas no período de 18 de março de 2021 a 25 de
março de 2021, com possibilidade de extensão a depender da decisão da Diretoria
em exercício, através de formulário online disponibilizado pela Diretoria no site
www.cursoaregua.com.br.

5.1.1 O candidato deverá realizar o preenchimento correto do formulário e
selecionar as disciplinas nas quais tem interesse em dar plantão.
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5.1.2 O candidato pode selecionar até 3 matérias que gostaria de dar plantão,
em ordem de preferência, sendo a primeira opção a mais desejada.

5.1.2 A Diretoria do Curso Pré-Vestibular Areguá não se responsabiliza por
erros de preenchimento ou inscrições realizadas fora do período designado.

5.1.3 Não serão aceitas inscrições após o período estipulado. Qualquer
dúvida sobre a inscrição deverá ser sanada com a Diretoria antes do término
do período de inscrição.

5.2 Da disponibilidade de vagas

5.2 Serão abertas 70 vagas no Processo Seletivo de plantonistas em 2021.

5.2.1 O limite de plantonistas de acordo com matéria será estabelecido da
seguinte forma:

Gramática e texto: até 5 plantonistas
Escolas literárias: até 5 plantonistas
Inglês: até 5 plantonistas
Matemática:  até 10 plantonistas
História: até 5 plantonistas
Geografia: até 5 plantonistas
Biologia: até 10 plantonistas
Física: até 10 plantonistas
Química: até 10 plantonistas
Filosofia/Sociologia: até 5 plantonistas

a. Acerca das vagas para plantonistas de
Filosofia/Sociologia:

i. Os professores de tais matérias organizaram
seu curso de forma que Filosofia seja dada na
primeira metade do ano e Sociologia na
segunda metade, logo os plantonistas
responsáveis por essa área seguirão o mesmo
padrão e precisam ter domínio de ambas as
matérias no respectivo semestre.

A. O número de vagas pode ser aumentado ao longo do ano pela
Diretoria vigente, caso haja demanda pelos alunos do cursinho.

a. No caso de necessidade de aumento do número de
plantonistas, a primeira opção será o preenchimento das
vagas por meio da convocação de candidatos alocados na
lista de espera deste processo seletivo.

b. Caso ainda não haja o preenchimento das vagas, a Diretoria
abrirá um novo processo seletivo para suprir a demanda em
questão.

c. Este novo processo seletivo pode ocorrer em qualquer
momento do ano, havendo divulgação pelos meios de
comunicação do cursinho (instagram/site oficial).
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5.3 Dos critérios para inscrição

5.3.1 São critérios para a inscrição como plantonista:

I. Estar regularmente matriculado nos cursos de graduação da FCMSCSP;

II. Ter disponibilidade para participar de um plantão semanal de 30 minutos
de duração (entre 18h00 e 18h30) e se compromissar a responder
dúvidas dos alunos pela plataforma Google Classroom;

A. Vale ressaltar que o plantonista precisará dedicar
tempo adequado para preparação dos plantões.

III. Fica definido que, em caso de número de inscritos insuficiente para
suprir a demanda de plantonistas do Curso Areguá, o processo seletivo
será aberto para indivíduos não inscritos na FCMSCSP.

6. Critérios de seleção de Plantonistas Gerais

6.1 Durante o processo, serão considerados o interesse contínuo, a proatividade, a
atitude respeitosa com os alunos e o comprometimento nas atividades
desenvolvidas.

6.2 O exercício adequado das funções de plantonista será considerado para os
processos seletivos de plantonistas e/ou professores dos próximos anos.

6.2.1 A participação prévia não é critério de seleção de
plantonistas/professores, porém candidatos que não tenham exercido
sua função adequadamente no ano anterior poderão ser desligados
do processo seletivo por escolha da Diretoria.

6.3 Será priorizada a primeira opção de cada candidato. Caso o número de inscritos
para determinada matéria exceda o limite de vagas oferecido, os plantonistas serão
selecionados com base nos seguintes critérios:

6.3.1 Primeiramente haverá prioridade para primeiro-anistas dos cursos de
graduação em Enfermagem, Fonoaudiologia, Medicina, Técnico em
Radiologia e Sistemas Biomédicos e também para os inscritos que tiveram
participação no Processo Seletivo de Professores e não foram selecionados.
Caso os inscritos nessa categoria de prioridade excedam o limite de vagas
para a determinada matéria em questão, haverá um sorteio entre eles.

6.3.2 Se a categoria de prioridade não preencher todas as vagas disponíveis
para a matéria em questão, estas serão completadas pelos demais inscritos
e, caso novamente precise de um desempate, será feito um sorteio.
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6.4 Caso o candidato não seja selecionado para sua primeira opção, ele ainda
poderá concorrer às suas segunda e terceira opções se ainda houver vagas
disponíveis nessas matérias. Será seguida a mesma ordem de prioridade explicitada
acima nesses casos.

6.4.1 Entre candidatos pleiteando a mesma matéria, candidatos que a
selecionaram como primeira opção terão sempre prioridade em relação aos
demais.

6.5 Os plantonistas que selecionarem no formulário que desejam dar plantão de
mais de uma matéria só poderão assumir o(s) plantão(ões) de sua(s) outra(s)
opção(ões) caso as vagas dessa(s) matéria(s) não tenham sido preenchidas.

6.6 A divulgação da lista dos plantonistas de 2021 será liberada no site
(www.cursoaregua.com.br) no dia 27/03.

6.7 Os plantonistas convocados devem confirmar o interesse por email enviado para
o endereço selecao@cursoaregua.com.br, até as 23h59 do dia 29/03/2021.

6.7.1 Caso esse prazo não seja respeitado, a vaga de plantonista será
oferecida às pessoas na lista de espera.

6.8 Após confirmação de interesse, os plantonistas selecionados receberão, por
e-mail, o Termo de Responsabilidade do Plantonista Voluntário, versando sobre as
funções e obrigações do mesmo na vigência do cargo. O plantonista deve ler
atenciosamente o documento e responder ao email com sua anuência. A
discordância ou não cumprimento dos termos torna o plantonista sujeito ao
desligamento do Curso Areguá.
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7. Cronograma

DATA EVENTO

18-25/março Período de inscrições

27/março Divulgação da lista de primeira chamada
dos plantonistas no site

www.cursoaregua.com.br

29/março Limite para envio de email de declaração
de interesse

30/março Divulgação da lista de segunda chamada
dos plantonistas no site

www.cursoaregua.com.br

31/março Limite para envio da declaração de
interesse da "segunda chamada"

1/abril Envio do termo de comprometimento

5/abril Início da participação dos plantonistas no
Google Classroom

12/abril Início dos plantões pelo Plurall

8. Da avaliação dos plantonistas

8.1 Para que o plantonista receba certificação de participação, ele deve obter uma
presença superior a 75% dos plantões a serem oferecidos ao longo do ano.

8.1.2 A certificação será dada em horas, ao final do ano letivo.

8.2 Caso o plantonista queira se candidatar ao cargo de professor do Curso Areguá
no processo seletivo de 2022, este receberá bonificação.

8.2.1 A forma como a bonificação será aplicada no processo seletivo será
determinada posteriormente conjuntamente à Diretoria vigente em 2022.
8.2.2 Os critérios para avaliar o valor da bonificação serão:

I. Certificação de participação;
II. Avaliação dos respectivos professores responsáveis pela

matéria do plantonista.
A. Os professores atribuirão uma nota ao plantonista

baseado em sua dedicação e cooperação com o
aprendizado dos alunos frente à matéria;

III. Avaliação dos alunos do cursinho Areguá acerca das
atividades do plantonista durante o ano.

9. Disposições Finais

9.1. Descumprimento das Normas
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9.1.1 Poderão ser desclassificados do Processo Seletivo os candidatos
que:

a) desrespeitarem as normas que regem o Processo Seletivo
2020, como as instruções aqui registradas;

b) obtiverem resultado insatisfatório em qualquer um dos
critérios apresentados neste edital;

c) forem identificados usando de fraudes durante a inscrição
ou em qualquer outra etapa do processo;

d) não cumprirem com os requisitos e critérios de inscrição
especificados neste edital;

e) lesarem, de alguma forma, os princípios e objetivos do
Areguá, expostos neste edital e que constam no Estatuto
Social.

9.2 Confidencialidade

9.2.1 As informações coletadas e atribuídas a cada candidato serão de
absoluta confidencialidade, sendo compartilhadas apenas entre os membros
da Diretoria. Encerrado o Processo Seletivo, apenas o candidato selecionado
terá acesso às informações fornecidas.

9.3 Revisão

9.3.1 Após a liberação do resultado do Processo Seletivo 2021, os
candidatos poderão requisitar uma revisão dos critérios de seleção e, caso
necessário, uma reunião com os membros da Diretoria em exercício para
esclarecimento de quaisquer dúvidas.

9.4 Não haverá tolerância para rompimento das normas de conduta e desrespeito
pelo plantonista em questão, referente aos alunos, professores, funcionários do
cursinho e outros plantonistas, sob pena de desligamento do Cursinho. Nesses
casos, o plantonista estará sujeito a:  administração de advertência oral, advertência
escrita, suspensão e expulsão na vigência do contrato . Cabe ressaltar que cada
procedimento realizado será proporcional à gravidade do caso, sendo votado,
portanto, em reunião da Diretoria do Cursinho.

9.4.1 Qualquer intercorrência que ocorra durante deve ser encaminhada à
Diretoria. O plantonista não deve entrar em conflito com os alunos, mantendo
a calma e acionando um dos Diretores de Recursos Humanos do Curso
Areguá para que sejam tomadas as medidas adequadas.

9.4.2 O plantonista deve manter postura profissional, evitando envolvimentos
pessoais e situações de constrangimento com os alunos.
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9.4.3 Não haverá tolerância para envolvimentos pessoais que extrapolam a
boa relação plantonista-aluno, sob pena de desligamento dos envolvidos do curso.

9.5 Casos Omissos

9.5.1 Os casos omissos neste edital serão decididos exclusivamente pela
Diretoria do Curso Areguá.
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