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Prorrogadas as inscrições e alterada data da prova  

Edital n. 05/2012, de Seleção Publica para Credenciamento de Estudantes de Ensino 
de seleção pública para estudantes de  NÍVEL MÉDIO REGULAR , para estágios em 
escolas da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. 

NNOO  IITTEEMM: 

Edital de seleção pública para credenciamento de estudantes de NÍVEL MÉDIO 
REGULAR, para estágios nas escolas da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo. 
A Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap) comunica que estarão 
abertas, no período de 05 de setembro de 2012 a 01 de outubro de 2012 , as 
inscrições para o Processo Seletivo para Estudantes que estejam matriculados e 
frequentando o Ensino Médio Regular em escolas da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo, para preenchimento de vagas e formação de cadastro de 
reserva para estágios nas escolas da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo, participantes do Programa Acessa Escola, nos termos da Lei Federal n. 
11.788/08, do Decreto n. 52.756/08, da Resolução SGP n.20 de 18/09/2009, e da 
Resolução SE n. 37, de 25/4/2008. 
 
LLEEIIAA--SSEE: 

Edital de seleção pública para credenciamento de estudantes de NÍVEL MÉDIO 
REGULAR, para estágios nas escolas da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo. 
A Fundação do Desenvolvimento Administrativo (Fundap) comunica que estarão 
abertas, no período de 05 de setembro de 2012 a 15 de outubro de 2012 , as 
inscrições para o Processo Seletivo para Estudantes que estejam matriculados e 
frequentando o Ensino Médio Regular em escolas da Secretaria de Educação do 
Estado de São Paulo, para preenchimento de vagas e formação de cadastro de 
reserva para estágios nas escolas da Secretaria de Educação do Estado de São 
Paulo, participantes do Programa Acessa Escola, nos termos da Lei Federal n. 
11.788/08, do Decreto n. 52.756/08, da Resolução SGP n.20 de 18/09/2009, e da 
Resolução SE n. 37, de 25/4/2008. 
 

NNOO  IITTEEMM  33..33,,  OONNDDEE  LLEE--SSEE: 

As inscrições serão recebidas somente via Internet, através do site 
http://estagio.sp.gov.br, no período das 8h do dia 05 de setembro de 2012 até 18h do 
dia 01 de outubro de 2012, incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas 
outras formas de inscrições. 
 
LLEEIIAA--SSEE::   

As inscrições serão recebidas somente via Internet, através do site 
http://estagio.sp.gov.br, no período das 8h do dia 05 de setembro de 2012 até 18h do 
dia 15 de outubro de 2012, incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas 
outras formas de inscrições. 
 
NNOO  IITTEEMM  33..33..11..11,,  OONNDDEE  LLEE--SSEE: 



Na Fundap, situada na Rua Alves Guimarães, 429 –Cerqueira César – São Paulo – 
SP, no período de 05 de setembro de 2012 até o dia 01 de outubro de 2012, das 9h às 
16h, de segunda a sexta-feira; 
  

LLEEIIAA--SSEE: 

Na Fundap, situada na Rua Alves Guimarães, 429 –Cerqueira César – São Paulo – 
SP, no período de 05 de setembro de 2012 até o dia 15 de outubro de 2012, das 9h às 
16h, de segunda a sexta-feira; 
  

NNOO  IITTEEMM  33..55..66,,  OONNDDEE  LLEE--SSEE: 

O boleto bancário no valor de R$12,00 (doze reais), referente à taxa de inscrição que 
é recolhido a título de ressarcimento de despesas, deverá ser pago em qualquer 
agência bancária até o dia 02 de outubro de 2012. 
 

LLEEIIAA--SSEE: 

O boleto bancário no valor de R$12,00 (doze reais), referente à taxa de inscrição que 
é recolhido a título de ressarcimento de despesas, deverá ser pago em qualquer 
agência bancária até o dia 16 de outubro de 2012. 
 

NNOO  IITTEEMM  33..88..11  ee  33..88..11..11  OONNDDEE  LLEE--SSEE: 

No dia 04 de outubro de 2012 , a Fundap disponibilizará no site 
http://estagio.sp.gov.br, a relação dos candidatos com inscrição confirmada. 
 
Caso o nome do candidato não conste da lista, ele deverá entrar em contato, 
impreterivelmente nos dias 04 e 05 de outubro de 2012 , somente pelo telefone 
(0XX11) 3066 5660, no horário das 9h às 17h, para verificar o ocorrido e sanar o 
evento impeditivo, se for o caso. 
 

LLEEIIAA--SSEE: 

No dia 19 de outubro de 2012 , a Fundap disponibilizará no site 
http://estagio.sp.gov.br, a relação dos candidatos com inscrição confirmada. 
 
Caso o nome do candidato não conste da lista, ele deverá entrar em contato, 
impreterivelmente nos dias 19 e 22 de outubro de 2012 , somente pelo telefone 
(0XX11) 3066 5660, no horário das 9h às 17h, para verificar o ocorrido e sanar o 
evento impeditivo, se for o caso. 
 

NNOO  IITTEEMM  33..88..33  ee  33..88..44  OONNDDEE  LLEE--SSEE: 

A lista definitiva, contendo o nome dos candidatos inscritos e informações sobre os 
respectivos locais de prova, data e horário, será divulgada a partir do dia 15 de 
outubro de 2012  no site da http://estagio.sp.gov.br 

A lista contendo o nome dos candidatos inscritos e confirmados estará disponível a 
partir de 16 de outubro de 2012  no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
 
LLEEIIAA--SSEE: 



A lista definitiva, contendo o nome dos candidatos inscritos e informações sobre os 
respectivos locais de prova, data e horário, será divulgada a partir do dia 05 de 
novembro de 2012  no site da http://estagio.sp.gov.br 

A lista contendo o nome dos candidatos inscritos e confirmados estará disponível a 
partir de 06 de novembro de 2012  no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
 

NNOO  IITTEEMM  44..11  OONNDDEE  LLEE--SSEE: 

A realização da prova está prevista para ocorrer no dia 21 de outubro de 2012 , com 
início às 13h e duração de três horas. 
 

LLEEIIAA--SSEE: 

A realização da prova está prevista para ocorrer no dia 11 de novembro de 2012 , 
com início às 13h e duração de três horas. 
 

NNOO  IITTEEMM  55..44  OONNDDEE  LLEE--SSEE: 

O resultado e a lista geral de classificação dos credenciados serão publicados, a partir 
do dia 06 de novembro de 2012 , no site da Fundap http://estagio.sp.gov.br e no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
 

LLEEIIAA--SSEE: 

O resultado e a lista geral de classificação dos credenciados serão publicados, a partir 
do dia 27 de novembro de 2012 , no site da Fundap http://estagio.sp.gov.br e no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo. 
 

São Paulo, 27 de setembro de 2012. 
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Diretor Executivo 

 

 

 

TOMAS LUCIO FREUND 

Diretor Técnico em Exercício 

 


