PROGRAMA DE ESTAGIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SELEÇÃO PÚBLICA UNIFICADA 2015 – 2° Semestre
EDITAL N. 003/2015

Obs: Este documento não substitui a leitura do Edital.
PRINCIPAIS ETAPAS E DATAS
PERÍODO DE INSCRIÇÃO

Das 8h de 11/09/2015 até às 18h de 24/09/2015

Publicação da lista de inscrições Isentas

24/09/2015

Publicação da lista de inscrições confirmadas

A partir de 30/09/2015

Publicação do local da realização da prova

A partir de 09/10/2015

DATA DA PROVA

18/10/2015 – 13h

Publicação do Gabarito

19/10/2015 - após 16h

Publicação da Lista de candidatos classificados

A partir de 04/11/2015

PERGUNTAS FREQUENTES
1. Quais são os pré-requisitos para se inscrever no processo seletivo?
•

•
•

Ser aluno regularmente matriculado e estar frequentando, em 2015, em Instituição de Ensino
público ou privado, nos cursos de Ensino Superior, Ensino Médio ou Educação Profissional de
Nível Médio.
NÃO poderá inscrever-se o aluno com conclusão do curso prevista para o segundo semestre de
2015.
Possuir CPF próprio.

ATENÇÃO: Será eliminado o candidato que utilizar CPF de terceiros.
2. Já sou cadastrado na Fundap, esqueci meu usuário e senha de acesso ao sistema, como faço
para obtê-los novamente?
• Para recuperar seu usuário e senha de acesso, vá ao site: http://estagio.sp.gov.br; clique em
“Lembrar Senha”, efetue o procedimento. Seus dados de acesso serão encaminhados ao e-mail
informado.
3. Como faço para me inscrever na Seleção Pública?
• Acesse o site http://estagio.sp.gov.br, Processo Seletivo Unificado;
• Leia atentamente as orientações contidas no Edital;
• Preencha a ficha de inscrição;
• Caso tenha prestado o último Processo Seletivo atente-se as orientações após cadastrar o CPF;
• Indique, na ficha de inscrição, dentre as opções oferecidas, a cidade onde prefere realizar a prova;
• Imprima o protocolo de inscrição como comprovante;
• Imprima o Boleto Bancário e efetue o pagamento da taxa de inscrição na rede bancária.
4. Como saber se a minha inscrição foi confirmada/validada?
• No dia 30/09/2015 acesse o site http://estagio.sp.gov.br e verifique se seu nome consta na relação
dos candidatos com inscrições confirmadas.

5. Como saberei a data, local e horário que realizarei a prova?
• A partir do dia 09/10/2015, você deverá consultar a lista definitiva, contendo os candidatos inscritos
e as informações dos locais, data e horário de realização da prova no site http://estagio.sp.gov.br
ATENÇÃO: A Fundap não enviará nenhum tipo de correspondência informando sobre os
locais, horários das provas e confirmação de inscrição para os candidatos.
6. Como é a prova? Qual a sua composição?
• A prova objetiva será realizada dia 18/10/2015 e é composta de 30 questões de múltipla escolha,
com cinco alternativas cada, sendo apenas uma a correta.
• A prova terá como referência a Matriz de Competências e Habilidades do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem) e os pressupostos e diretrizes do Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade), em relação à formação geral, comum a todos os cursos.
• O gabarito será disponibilizado no site http://estagio.sp.gov.br no dia 19/10/2015, após as 16h.
7. Como será a classificação?
•

A nota de corte será obtida com base na média resultante da soma das notas dos candidatos de
cada nível. Será automaticamente desclassificado o candidato que obtiver nota inferior a 60% da
média estabelecida para o nível de ensino a que concorre.

8. Quando e onde sairá o resultado?
• A lista geral de classificação dos candidatos será publicada a partir do dia 04/11/2015 no site
http://estagio.sp.gov.br e no dia 05/11/2015 no Diário Oficial do Estado de São Paulo.
9. Onde são realizados os estágios?
•

Os estágios serão realizados em órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e Tribunal
Regional Federal da 3ª Região, conforme Edital.

10. Quais são as condições para iniciar o estágio?
• A disponibilidade de vagas;
• A ordem de classificação obtida na Seleção Pública, respeitando-se também a classificação de
candidatos remanescentes de processos seletivos anteriores;
• A adequação das condições do estágio oferecido (semestre do curso, turno da vaga, horário, local
de estágio, interesse do candidato);
• Ter 16 anos completos na data de assinatura do Termo de Compromisso de Estágio
• Dispor de, no mínimo, um semestre letivo para conclusão do curso.
11. Como ficará a situação dos candidatos classificados nas Seleções Públicas realizadas
anteriormente?
• Terão prioridade na convocação os candidatos remanescentes de processos seletivos anteriores,
respeitada a validade e desde que estes atendam às características do estágio oferecido.
12. Quais são as condições gerais dos estágios (valor da bolsa, duração, carga horária,
benefícios)?

•
•

A jornada do estágio e o valor da bolsa auxílio são estabelecidos pelas entidades concedentes,
conforme informações contidas nos ANEXOS I e II do Edital.
Os estágios terão a duração de até 12 meses (1 ano), podendo ser prorrogado até o limite de 24
meses, ou até a conclusão do curso.

13. Há possibilidade de efetivação?
Não. Por se tratarem de ofertas de estágio em órgãos públicos, não há possibilidade de efetivação. O
estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza (Lei n° 11.788/2008).
14. Onde posso obter outros esclarecimentos sobre a Seleção Pública?
•
•

No Edital do Processo Seletivo, disponível no site http://estagio.sp.gov.br.
Na Central de Atendimento da Fundap – CAF, e-mail: caf@fundap.sp.gov.br, telefone (11) 3066
5660 de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Comissão do Processo Seletivo
Divisão de Estágios

