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Mais de 22 mil vagas de estágio

Distribuição dos estágios 
pelo Estado de São Paulo

Região Administrativa Vagas

Araçatuba 501

Barretos 240

Bauru 607

Campinas 2.190

Central 437

Franca 235

Marília 675

Presidente Prudente 768

Registro 395

Ribeirão Preto 475

RMSP 12.325

Santos 664

São José do Rio Preto 551

São José dos Campos 1.247

Sorocaba 1.471

TOTAL 22.781

O

Inscrições no processo 
seletivo da Fundap 
terminam dia 27; são 12,3 
mil vagas para 39 cidades 
da RMSP e mais 10,4 mil 
para o interior e litoral

SERVIÇO
Para obter informações sobre as 
cidades que oferecem vagas, 
acesse www.fundap.sp.gov.br
Inscrição no Programa de Estágio: 
http://estagio.sp.gov.br

Programa 2014 de Estágios no 
setor público está com inscrições 
abertas. Organizado pela Fundação 
do Desenvolvimento Adminis tra-
tivo (Fundap), instituição vincula-
da à Secretaria Estadual de Gestão 
Pública, o programa oferece, no total, 
22.781 vagas em todo o Estado. Des-
 sas, 12.325 são para as 39 cidades 
da Região Metropolitana de São 
Paulo. As 10.456 restantes estão 
distribuídas em cidades do interior 
e do litoral.

Podem concorrer estudantes 
do ensino superior, médio e de 
educação profissional de nível 
médio. A inscrição é gratuita e 
deve ser feita no site da Fundap 
(ver serviço) até o dia 27. A pági-
na da internet também informa 

sobre os editais de convocação dos órgãos 
contratantes e a distribuição das vagas 
por nível de escolaridade, município e 
curso requisitado. 

O valor da bolsa varia de R$ 300 a R$ 
1,2 mil, conforme a carga horária da vaga 
e o nível do curso de formação exigido do 
estagiário. Quem for aprovado na seleção 
terá direito a auxílios-transporte e vale-
-alimentação, de acordo com a entidade 
concedente. A seleção da Fundap contem-
pla 120 órgãos públicos estaduais partici-
pantes – Metrô, Fundação Florestal, Dersa, 
Detran, DER, Emplasa, Fundação Parque 
Zoológico, entre outros.

Seleção conjunta – Em 2014, 
foram unificados os processos seletivos 
de estágios do Go  verno estadual, da 
Assembleia Le  gislativa (Alesp), do Tri bu-
nal Regio  nal Federal da 3ª Região (TRF-3) 
e dos programas Resi dência Educa cional 
e Aluno Empre endedor, vinculados à 
Secretaria Estadual da Edu ca ção. O can-
didato inscrito no processo seletivo con-
corre em todos, respeitando as regras de 
cada um deles.

O Programa Residência Educacional 
é dirigido a estudantes que estejam matri-

culados e tenham presença regular a 
partir do terceiro semestre em cursos de 
licenciatura em disciplinas que integrem 
as matrizes curriculares dos anos finais 
do ensino fundamental e médio das esco-
las públicas estaduais.

A jornada do Residência Educacional 
é de até 15 horas semanais, a serem cum-
pridas no período da manhã, tarde ou 
noite, não ultrapassando o limite de seis 
horas diárias. Os bolsistas atuarão em uma 
das 1.392 escolas de maior vulnerabilidade 
socioeconômica e de dificuldade de apren-
dizagem em todo o Estado. Receberão bolsa 
de R$ 420 mensais e auxílio-transporte de 
R$ 180. O estágio terá duração de 12 meses, 
sendo prorrogável por igual período.

O Aluno Empreendedor é um progra-
ma voltado ao estudante do nível médio 
matriculado na rede estadual de ensino. 
O estagiário aprovado nessa área irá atuar 
durante um ano em uma das 2,3 mil esco-
las participantes do Programa Escola da 
Família, preferencialmente na instituição 
onde estuda. A jornada para o aprovado 
(que deverá criar e comandar ações sociais, 
culturais, esportivas, entre outras ativida-
des) é de 12 horas semanais a serem cum-
pridas aos sábados e domingos. A bolsa 

População adere à campanha; economia mostra resultados
A população da Grande São Paulo 

aderiu à campanha da Sabesp para o uso 
racional de água. Como resultado, entre 
os dias 9 e 16 deste mês,  houve uma  eco-
nomia  de mais de 2 mil litros de água por 
segundo (mais exatamente 2,12 metros 
cúbicos por segundo). O volume econo-
mizado nesse período equivale ao uso de 
183 mil caixas-d’água (de mil litros) em 
um dia. Ou seja, uma quantidade de água 
suficiente para garantir o abastecimento 
de aproximadamente 600 mil habitantes, 
ou uma cidade do tamanho de Osasco ou 
de São José dos Campos. Vale lembrar 
que na primeira semana de campanha a 
redução de consumo havia ficado em 500 
litros por segundo.

A proposta da campanha da Sabesp 
era que os moradores da Grande São 
Paulo reduzissem o consumo de água em 
pelo menos 20%, em um comparativo 
dos últimos 12 meses. Quem atingisse 

essa meta teria um desconto de 30% na 
conta. Com isso, a fatura teria uma redu-
ção de 50% no total.

O benefício vale para as contas dos 
meses de fevereiro a agosto, que chegarão 
aos consumidores entre março e setem-
bro. Na cidade de Santana de Parnaíba, a 
medida será aplicada nos meses de refe-
rência de março a agosto, com a entrega 
da fatura entre abril e setembro.

A medida é válida para consumido-
res residenciais, comerciais e indus-
triais abastecidos pelo Sistema Canta-
reira: toda a zona norte e o centro e 
parte das zonas leste e oeste da capital, 
além das cidades de Barueri, Caieiras, 
Carapicuíba, Francisco Morato, Franco 
da Rocha, Itapevi, Jandira, Osasco e 
Santana de Parnaíba.

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Portal do Governo do Estado

paga é de R$ 340 e há também auxílio-
-transporte de R$ 52.

Validade e convocação – A seleção 
pública da Fundap tem validade por 12 meses, 
a contar da data da homologação – e é dentro 
desse período que os estudantes classificados 
podem ser convocados. No caso dos contra-
tados, os estágios terão duração de um ano, 
podendo ser prorrogados por igual período, 
até o limite de 24 meses. A seleção realizada 
em 2013 ainda segue vigente. Quem fez pro-
vas no ano passado e ainda não foi chamado 
segue com possibilidade de ser convocado. As 
convocações não param e os alunos já aprova-
dos são contatados semanalmente.

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Assessoria de Imprensa da Secretaria de 

Gestão Pública

Podem concorrer ao Programa de Estágios alunos do ensino superior, médio e de educação profissional de nível médio; inscrição é gratuita

Aprendendo a economizar: em oito dias, redução chegou a 2,12 m3 por segundo
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