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EDITAL de Abertura do Processo de Seleção de Estagiários 

A Comissão Organizadora  do  Processo  Seletivo  para  a Contratação  de  estagiários 
para o Curso de Pedagogia, designada pela Faculdade de Educação e Letras, de 12 
de maio de 2008, no exercício de suas atribuições, faz saber que estarão abertas, 
entre  os  dias  15,  16  e  19  de  maio  de  2008,  as  inscrições  para  o  PRIMEIRO 
PROCESSO  DE  SELEÇÃO  DE  ESTAGIÁRIOS  DE  PEDAGOGIA,  conforme  as 
disposições a seguir: 

1. O processo de seleção destinase ao preenchimento de 116 (cento e dezesseis) 
vagas,  sendo 5 %  reservadas para estudantes  com deficiência  compatível  com as 
atividades do estágio. 
2. O  estágio  compreende  atividades  “para  garantir  as  condições  necessárias  para 
aprendizagem de  todos  os  alunos    na  superação dos  problemas  enfrentados  pelo 
professor  do  1º  ano.”  Conforme  projeto  Toda  Força  ao  1º  ano  do  Ciclo  I,  do 
Programa Ler Escrever da Prefeitura de São Paulo. 
3. O estagiário receberá uma bolsa mensal no valor de R$ 483,19 (quatrocentos e 
oitenta e três reais e dezenove centavos) diretamente pelo SME/DOT Prefeitura de 
São Paulo. 
4. É de 20 (vinte) horas semanais a jornada do estagiário, devendo corresponder ao 
expediente da Escola Municipal  de Ensino Fundamental do Município de São Paulo e 
compatibilizarse com a duração do turno de funcionamento do curso de graduação 
em Pedagogia em que esteja matriculado. 

REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 
5. São requisitos para o credenciamento/inscrição: 
I  –  Estar  matriculado  e  freqüentando  o  curso  de  graduação  em  Pedagogia,  da 
Universidade Metodista de São Paulo; 
II  –  Ter  cursado  pelo  menos  os  dois  primeiros  semestres,  ou  seja  esteja  no  3º 
semestre; 
III – Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos. 

DAS INSCRIÇÕES 
6. Para se inscrever o candidato deverá: 
6.1. Dirigirse, das 7 às 23 horas, à Secretaria da Faculdade de Educação e Letras, 
situada  na  Avenida  Senador  Vergueiro,  nº  1301,  Bairro  Jardim  do  Mar,  São 
Bernardo do Campo – São Paulo, telefone 4366.5406, portando cópia da carteira de 
identidade  e  comprovante  de  matrícula,  onde  preencherá  a  ficha  de  inscrição  e 
receberá o respectivo protocolo de recebimento. 
7. Será aceita a inscrição por procuração, devendo o representante do inscrito fazer 
a entrega, além dos documentos já mencionados, de cópia da sua identidade. 
8. No caso de ser o candidato pessoa com deficiência, deverá declarar tal condição 
no  formulário  de  inscrição.  Onde  a  Comissão  Organizadora  do  Processo  Seletivo 
emitirá parecer sobre a compatibilidade da deficiência com as atividades do estágio.
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DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO 
9.  Será  aplicado  um  instrumento  de  avaliação  no  dia  20  de  maio  de  2008,  às 
13h30, no Auditório do Campus Vergueiro, na Avenida Senador Vergueiro, nº 1301, 
Bairro Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – São Paulo. Os candidatos deverão 
certificarse da confirmação da data e  local, exclusivamente no site da Central de 
Estágios www.metodista.br/centraldeestagios . 
10.  Para  participar  da  Avaliação,  o  candidato  deverá  exibir  o  comprovante  de 
inscrição e a cédula de identidade ou documento equivalente. 
11. Não será permitida consulta a qualquer espécie de material durante a avaliação. 

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
12.  A  relação  dos  candidatos  aprovados  será  publicada  no  site  da  Central  de 
Estágios no dia 26 de maio de 2008. 

DA CONVOCAÇÃO 
13. Serão convocados para contratação, os candidatos que alcançarem a pontuação 
mínima equivalente a 50% na avaliação, e que nesta se classifiquem entre os 116 
(cento  e  dezesseis)  primeiros  colocados,  ampliandose  o  número  em  caso  de 
empate na última posição. Serão convocados outros candidatos, respeitada a ordem 
de classificação, na medida em que  forem surgindo novas vagas,  ou que o grupo 
anterior  não  preencha  as  existentes.  A  ausência  em  qualquer  etapa  ou  a  não 
entrega do comprovante de matrícula no ato da inscrição implicará na eliminação do 
processo  seletivo,  salvo  no  caso  de  requerimento  para  fazer  parte  dos  grupos 
posteriores, com prejuízo de sua classificação. 
14. Os convocados no grupo de 116 candidatos que não comparecerem no horário 
designado  serão  substituídos  pelos  suplentes,  na  ordem  de  classificação,  e  não 
poderão alegar ofensa ao direito de convocação. 
15. Será reprovado o candidato que obtiver pontuação inferior a 50 % na avaliação. 
16. Havendo erro material, poderá ser interposto recurso no prazo de 48 (quarenta 
e  oito)  horas,  contado  da  data de  divulgação  dos  resultados,  que  será  informada 
quando da aplicação da avaliação. 
17. Havendo empate na classificação, terá preferência o candidato que: 
I    Obtiver  maior  nota  (média)  nas  disciplinas  até  então  cursadas 
(desempenho/mérito acadêmico); 
II  Por maior idade. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
18. São condições para a permanência no estágio: 
18.1 A comprovação de matrícula a ser entregue juntamente com a Confirmação de 
Intenção de Permanência no estágio, com exceção dos alunos concluintes em junho 
de 2008. 
19. O presente Processo de Seleção terá validade até 31 de dezembro de 2008, não 
prorrogável. 
20.  Os  resultados  da  avaliação,  decisões,  alterações  ou  confirmações  de  data, 
horário  e  local  das  provas,  bem  assim  as  demais  comunicações  ou  eventuais 
alterações das disposições deste edital serão afixados no site da Central de Estágios 
e também no mural da Faculdade/Curso.
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São Bernardo do Campo, 12 de maio de 2008. 

Elydio dos Santos Neto 
Diretor da Faculdade de Educação e Letras



ANEXO I  – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
Universidade Metodista de São Paulo 

Faculdade de Educação e Letras – Curso de Pedagogia 
PRIMEIRO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIÁRIOS 

Inscrição Nº  (uso da FACEL) 
Agência  Conta:  (uso da FACEL) 

Nome Completo: 

Nome do Pai: 

Nome da Mãe: 

Estado civil:  Data de nascimento: 

Identidade Nº:  Órgão Exp.: 

CPF: 

Endereço: 

Telefones: 

Endereço Eletrônico (Email): 

Período ou semestre:  Turno das aulas: 

Declaração 

Declaro que preencho os requisitos exigidos NO PRIMEIRO PROCESSO DE SELEÇÃO DE 
ESTAGIÁRIOS DE PEDAGOGIA da Faculdade de Educação e Letras, Universidade 
Metodista de São Paulo, nos termos do edital, que por mim foi lido. 

Pessoa com deficiência(sim/não)  Especificar: 

São Bernardo do Campo, ____ de __________________ de 2008. 

___________________________________________ 

Universidade Metodista de São Paulo 
Faculdade de Educação e Letras – Curso de Pedagogia 
Comprovante de inscrição no Primeiro Processo Seletivo para Estagiário 

Nome Completo: 

Inscrição Nº  (uso da FACEL) 

(  )  Com comprovante de matrícula  (  )  Sem comprovante de matrícula* 
*Caso o comprovante não tenha sido entregue na inscrição, deverá ser levado à Secretaria da Faculdade de Educação e Letras uma 
hora antes da avaliação. 

São Bernardo do Campo, ____ de __________________ de 2008. 

Carimbo e Assinatura


