
EDITAL 2/2022

1. DISPOSIQOES PRELIMINARES

2. DAS INSCRIQOES:

FSJ
FUNDACAO SAG JOSE

1.1.0 processo seletivo para formapao de cadastre de reserva de Estagio Remunerado 

realizar-se-a sob a responsabilidade da Fundapao Educacional e Cultural Sao Jose, 

obedecidas as normas estabelecidas neste edital.

O presidente da Fundapao Educacional e Cultural Sao Jose - FSJ, no uso das 

atribuipoes que lhe sao conferidas pelo Estatuto da Instituipao, faz saber que estao abertas as 

inscripbes para o Processo Seletivo destinado a formapao de cadastre de reserva de Estagio 

Remunerado de Estudantes de Nivel Superior dos cursos de Historia, Letras - Portugues, 

Letras - Ingles e Psicologia do Centro Universitario Sao Jose de Itaperuna.

1.2.0 Processo Seletivo se destina ao provimento e a formapao de cadastre reserva para o 

preenchimento de vagas existentes e que eventualmente vierem a surgir, conforme 

especificado no item 3.

1.3.0 estagiario, para quaisquer efeitos, nao tera vinculo empregaticio com a concedente 

nem com a interveniente, conforme o artigo 3°, capitulo I, Lei n° 11.788, de 25 de 
setembro de 2008.

EDITAL DE ABERTURA DE PROCESSO 
SELETIVO DESTINADO AO PROVIMENTO 
DE A FORMAPAO DE CADASTRO DE 
RESERVA DE ESTAGIO REMUNERADO DE 
ESTUDANTES SUPERIOR.

2.1. Poderao inscrever-se estudantes de nivel superior regularmente matriculados no Centro 

Universitario Sao Jose de Itaperuna.

2.2. As inscripbes para o processo seletivo deverao ser realizadas ate 07/08/2022, atraves 

do link http://fsj.edu.br/unifsj/trabalhe-conosco/ .

2.3. E de inteira responsabilidade do candidate acompanhar a publicapao de tpdos os atos, 

Editais e comunicados referentes a este processo seletivo, os quais serao puojjcados

http://fsj.edu.br/unifsj/trabalhe-conosco/


bem como

serao de inteira

3. DASVAGAS

CURSOS VAGAS

Cadastre de Reserva

Cadastre de Reserva

Cadastre de Reserva

Psicologia Cadastre de Reserva

4. DO CARGO/FUNQAO

3.1. Serao aceitas as inscriQdes dos estudantes do Centro Universitario Sao Jose de 

Itaperuna, regularmente matriculados nos cursos elencados no quadro a seguir:

1.2. O periodo minimo de estagio sera de um semestre, no caso da admjssao da4stagiario 

dar-se no ultimo ano curso.

Letras (Portugues)

Letras (Ingles)

Historia

no site http://fsj.edu.br/unifsj/trabalhe-conosco/ , 

informagbes fornecidas quando do preenchimento da inscrigao, como o enderego 

completo e enderego eletrbnico (e-mail).

2.4. A FSJ nao se responsabiliza por solicitagbes de inscrigbes nao recebidas por motives 

de ordem tecnica dos computadores, falhas de comunicagao, congestionamento das 

linhas de comunicagao, bem como outros fatores de ordem tecnica que impossibilitem a 

transferencia de dados.

2.5. As informagbes prestadas no requerimento de inscrigao 

responsabilidade do candidato. O candidate que preencher a ficha de inscrigao com 

dados incorretos, que fizer quaisquer deciaragbes falsas ou inexatas ou, ainda, que nao 

possa satisfazer todas as condigbes estabelecidas neste Edital, tera cancelada sua 

inscrigao, e, em consequencia, serao anulados todos os atos dela decorrentes, mesmo 

que aprovado no processo seletivo e ainda que o fato seja constatado posteriormente.

2.6. A inscrigao do candidato implica o conhecimento e a tacita aceitagao das normas e 

condigbes estabelecidas neste Edital, em relagao as quais nao podera alegar 

desconhecimento.

2.7. As inscrigbes e demais etapas do processo seletivo poderao ser prorrogadas, por 

necessidade de ordem tecnica ou operacional, a criterio da FSJ.

2.8. A prorrogagao das inscrigbes de que trata o item anterior podera ser feita sem previo 

aviso, bastando, para todos os efeitos legais, a comunicagao de prorrogagao feita no 

site http://fsj.edu.br/unifsj/trabalhe-conosco/ .

a veracidade das

http://fsj.edu.br/unifsj/trabalhe-conosco/
http://fsj.edu.br/unifsj/trabalhe-conosco/


5. DAS ATRIBUIQOES E COMPETENCIAS

5.13.

4.1. Cargo - Mediador Escolar

4.2.0 estagiario atuara na modalidade da Educagao especial inseridos no contexto 

Educagao Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Medio da Escola de Aplicagao da 

Fundagao Educacional e Cultural Sao Jose - EAR, no atendimento aos alunos com 

deficiencia, bem como o Transtorno do Espectro Autista exercendo atividades que se 

fizerem necessarias a inclusao deste publico, em todos os niveis e modalidades de 

ensino

5.1. Ter conhecimento previo e dominio dos conteudos e temas trabalhados pelo professor 

da sala de aula;

5.2. Participar do planejamento, colaborando com o professor da sala de aula, quanto as 

adaptagoes que permitam o acesso ao curriculo, desde a remogao de barreiras 

arquitetonicas ate as modificagbes mais significativas na organizagao da sala de aula, 

dos materials e recursos pedagogicos utilizados pelo aluno e professor;

5.3. Participar, em regime de colaboragao com o professor titular da turma, dos Conselhos 

de classe e escolar, reuniao de pais e/ou responsaveis defendendo e expondo as 

necessidades especificas dos alunos;

5.4. Interagir com o professor regente para o bom andamento dos trabalhos pedagogicos.

5.5. Priorizar a necessidade e/ou especificidade de cada aluno, atuando como mediador do 

processo ensino-aprendizagem com adogao de estrategias funcionais;
5.6. Atuar como facilitador no apoio a complementagao dos conteudos escolares;

5.7.Oportunizar autonomia, independencia e valorizar as ideias dos alunos desafiando-os a 

otimizar o planejamento de suas atividades;

5.8. Valorizar e incentivar o relacionamento interpessoal do aluno publico-alvo da educagao 

especial na turma e na escola;
5.9. Viabilizar a participagao efetiva do aluno nas diferentes situagbes de aprendizagens, a 

interagao no contexto escolar e em atividades extraclasse;

5.10. Prever as agbes e os acontecimentos, estruturar o uso do tempo, do espago, dos 

materials e da realizagao das atividades;
5.11. Realizar contato, em parceria com o professor titular da turma, com o profissional 

responsavel pelo Atendimento Educacional Especializado do aluno.

5.12. Auxiliar nas atividades de vida pratica como alimentagao, higiene, locomogao do

aluno, etc. ’ /

Atuar em todas as atividades escolares nas quais se fizerem /necessarias, em



5.15.

6. DA SELEQAO

7. DA CONVOCAQAO

sera

6.1. A FSJ verificara se foi cumprido o constante neste edital, para o efetivo aceite e 

deferimento das inscripoes dos candidatos, indeferindo as que estiverem em desacordo, 

sem iniciar a sua avaliaqao.

6.2. As etapas de avaliapao serao:

6.2.1. Redaqao;

6.2.2. Analise Com portamental;

6.2.3. Entrevista, etapa eliminatoria que contempla a avaliapao do perfil do candidato, de 

acordo com as exigencias da instituigao;
6.3. As etapas relacionadas acima serao realizadas em dia e horario estabelecidos pela 

banca examinadora designada para este firn, e informadas por e-mail ou telefone.

6.4. E imprescindivel que o enderego eletronico, assim como telefones constantes na ficha 

de inscrigao, esteja complete, corretos;

6.5. A FSJ nao se responsabiliza por informagoes de enderego incorretas, incompletas ou 

por falha na entrega de mensagens eletronicas, causada por enderego eletronico 

incorreto ou por problemas no provedor de acesso do candidato, tais como: caixa de 

correio eletronico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro 

problema de ordem tecnica.
6.6. Sera exclufdo do processo seletivo o candidato que nao comparecer a qualquer das 

etapas do processo de avaliagao.

7.1. A convocagao do candidato aprovado sera realizada pelo http://fsi.edu.br/unifsj/trabalhe- 

conosco/, respeitando-se a ordem de classificagao.

7.2. Caso o estudante nao comparega no prazo de 3 (tres) dias uteis confprme periodo 

estabelecido no Edital de convocagao, o candidato sera excluido do certam

todos os niveis e modalidades de ensino;

Identificar quais momentos executara uma atividade de maneira supervisionada, com ele e/ou 

por ele. sempre valorizando, preservando e estimulando o maximo de autonomia e 

independencia possivel para que o aluno com deficiencia assuma o protagonismo de sua vida 

escolar;

5.14. Cumprir os horarios fixados para as aulas e demais atividades programadas;
Cumprir a carga horaria de vinte e cinco (25) horas semanais - (matutino) ou vinte 

(20) horas semanais (vespertino);

http://fsi.edu.br/unifsj/trabalhe-conosco/


7.10.

8. DAS CONDIQOES, REMUNERAQAO E JORNADA DE ESTAGIO

sumir a

convocado o proximo candidato classificado.

7.3. Serao exigidos do candidato convocado, no ato de sua apresentagao, os seguintes 

documentos:

7.3.1. Uma copia simples e Original da Cedula de Identidade e do CPF;
7.3.2. Declaragao de matncula original, constando o semestre que esta cursando e data 

de expedigao atualizada;

7.3.3. Comprovante de Residencia.

7.4. Cabera ao responsavel pela area de Recursos Humanos da FSJ o deferimento da 

documentagao apresentada pelo candidato.

7.5. A qualquer tempo poder-se-a promover diiigencias para averiguagao de veracidade dos 

documentos apresentados pelos candidates.
7.6. Nao sera fornecido, ao estudante, comprovante individual de classificagao no processo 

seletivo, valendo, para esse firn, as listas de classificagao divulgadas no site FSJ, as 

quais permanecerao, para consulta, durante todo o periodo de validade do processo 

seletivo, de forma a garantir a transparencia e lisura do certame.

7.7. Ao ser convocado para preenchimento de vaga o estudante devera estar regularmente 

matriculado.

7.8. Apos o Termo de Compromisso de Estagio assinado devidamente por todas as partes, 

o estagiario sera encaminhado para o local que ira realizar o estagio remunerado;

7.9. Em caso de desistencia, o candidato aprovado deve formaliza-la a comissao de 

recrutamento docente por e-mail (rh@fsj.edu.br).

Os estagiarios serao admitidos de acordo com as necessidades da Fundagao 

Educacional e Cultural Sao Jose.

8.1.0 estagio sera remunerado, pelo qual o (a) estagiario (a) recebera uma Bolsa de 

Complementagao Educacional mensal, no periodo do estagio no valor de: R$ 520,00 

para jornada de 5h diarias/25 horas semanais; R$ 416,00 para jornada de 4h diarias/ 

20h semanais;

8.2. Durante sua permanencia no local do estagio, o (a) estagiario (a) estara segurado 

contra acidentes pessoais pela interveniente conforme prescreve o Art. 9°, capitulo III, 

item IV, da Lei n° 11.788, de 25 de setembro de 2008.

8.3.0 estagio tera a duragao de 1 (urn) ano, podendo ser prorrogado por sucessivos 

periodos, a criterio das partes, nao podendo o tempo integral exceder 2 (dois) anos, 

sempre limitado ao termino ou interrupgao do curso. X'

8.4. Em hipotese alguma, fica permitida ao Estagiario que exerce essa fungao,

mailto:rh@fsj.edu.br


Cronograma

De 04/08/2022 a 07/08/2022

09/08/2022

09/08/2022

10/08/2022

10/08/2022

11/08/2022Resultado Final

12/08/2022Assinatura do Termo de Compromisso

10. DAS DISPOSIQOES FINAIS

10.1.

10.2.

os casos omissos e os casos

Itaperuna 04 de agosto de 2022

Funda^ao Edupacional «6Jose

Dr. Jader Almeida dajSilua 
PRESIDENT^

Inscribes

Prova

Publica^ao da Lista de Classifica^ao Provisdria 

Analise Comportamental 

Entrevistas

regencia da turma em caso de ausencia do professor titular;

8.5.Somente e permitido o Apoio dos Estagiarios (Mediadores) em Salas do Ensino 

Regular, sempre com a presenga de urn professor titular;

8.6.0s Estagiarios (Mediadores) receberao Formagoes Continuadas por meio da 

coordenagao pedagogical

8.7. Afrequencia do Estagiario e de responsabilidade da Diregao da EAR, vale ressaltar que 

5 (cinco) faltas consecutivas ou intercaladas sem justificativas acarretara em 

CANCELAMENTO do contrato, a partir do momento que estas forem informadas ao RH;

8.8. Em caso de ausencia do aluno designado para ser atendido por esta fungao, o 

Estagiario sera direcionado pela Diregao da EAR

9. CRONOGRAMA

O presente process© seletivo tera seu inicio com a assinatura do termo de 

compromisso, finalizando com o ano letivo de 2022, conforme calendario escolar.

A FSJ detem o direito de cancelar o processo seletivo, antes de efetivada a 

convocagao ou assinatura do contrato de trabalho.
10.3. As ocorrencias nao previstas neste Edital, 

duvidosos serao resolvidos, em carater irrecorrivel, pela Presidencia da Fundagao 

Educacional e Cultural Sao Jose.


