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Cidade Monumento da História Pátria 

Cellula Mater da Nacionalidade 

 
 

Abertas inscrições para processo seletivo de estágio 2019, vagas são para a formação de 

CADASTRO RESERVA: oportunidades são para estudantes de nível Médio 

profissionalizante e Superior, nas seguintes áreas: 

 
 

NÍVEL SUPERIOR (GRADUAÇÃO) 

Administração 

Arquitetura 

Biologia 

Comunicação Social (Jornalismo) 

Comunicação Social (Publicidade e Propaganda, Marketing) 

Comunicação Social (Cinema Audiovisual, Radio, TV e Internet) 

Comunicação Social (Relações Públicas) 

Direito 

Educação Física (Bacharelado) 

Engenharia Ambiental 

Engenharia Civil 

Engenharia Elétrica 

Farmácia 

História 

Informática Superior (Banco de Dados, Ciências da Computação, Análise e Desenvolvimento de 
Sistemas, Sistemas de Informação, Tecnologia de Informação, Tecnólogo em Sistemas, Sistemas para 

Internet, Redes de Computadores). 

Medicina Veterinária 

Nutrição 

Pedagogia 

Psicologia 

Serviço Social 

Turismo 

NÍVEL MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 

Técnico em Informática 

Técnico em Nutrição 

Técnico em Segurança do Trabalho 
 
A inscrição é exclusiva para alunos de entidades conveniadas e inclui oportunidades para estudantes de Ensino Médio 
profissionalizante e Superior. 
Requisitos básicos: o aluno deve ter no mínimo 16 anos completo até a data de convocação, estar devidamente matriculado e 
frequentando as aulas, preencher ficha de inscrição, entregar Xerox do R.G., histórico escolar referente ao 1º semestre de 2018 
e declaração informando em que ano estão regularmente matriculados, bem como duração do curso (ambos em via original, 
assinados e carimbados pela Instituição de Ensino). 

O resultado do processo e a pontuação serão divulgados em 07/12/2018. A classificação será feita através da média aritmética 
das notas obtidas pelo candidato no histórico escolar apresentado, de 0 a 10 pontos e aprovados os candidatos que obtiverem 
média igual ou superior a 5 pontos. 
Os selecionados terão direito a bolsa auxílio, com carga horária de 20 e 30 horas, respectivamente. 
De acordo com o edital: www.saovicente.sp.gov.br, não poderá se inscrever o estudante com conclusão de curso prevista para 
dezembro de 2018. 

 

 

Inscrições deverão ser realizadas na Diretoria de Gestão de Pessoas -

Departamento de Capacitação situado a Rua José Bonifácio nº 404 – 5º andar-

Centro São Vicente – segunda a sexta-feira das 09:00h as 17:00h – telefones 

(13) 35692271 e (13)35692269 
 

http://www.saovicente.sp.gov.br/

