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Faculdade 7 de Setembro 

 

EDITAL No __ / 2010 
 

 
 
INSCRIÇÕES PARA SELEÇÃO DE ALUNO BOLSISTA E ALUNO VOLUNTÁRIO 
DO CURSO DE PEDAGOGIA DA FACULDADE 7 DE SETEMBRO. 
 
 
O VICE-DIRETOR DA FACULDADE 7 DE SETEMBRO, Prof. Adelmir de Menezes Jucá, no uso de 
suas atribuições regimentais e com base no que estabelece as Resoluções N

o
 03/2001 e 04/2001 do 

CEPEX, torna público para o conhecimento dos alunos da Graduação, que estão abertas as inscrições à 
Seleção de Aluno Bolsista para o período de setembro a dezembro de 2010, para o plano de trabalho 
abaixo discriminado, no decorrer de 4 (cinco) dias úteis, a partir da data de publicação deste Edital.  
  

PLANO DE TRABALHO CURSO Horário 
N

O
 de vagas 

efetivas 
(aluno bolsista) 

N
O
 de vagas 

para aluno 
voluntário 

Bolsista da Brinquedoteca 
 

Pedagogia 
14:00 h 

às 
17.00h 

01 01 

 

01 – Inscrição: 
Para o ato de inscrição os interessados deverão dirigir-se Coordenação do Curso de Pedagogia no horário 
de 18:00 às 22:00h no período de 16 a 20 de agosto de 2010. 
 

02 – Prazos: 
O processo de seleção dos alunos bolsistas deverá ocorrer nos dias 23 a 27/08/2010 e o resultado 
publicado em 30/08/2010.  
 

03 – Período de Vigência: 
Setembro a dezembro de 2010. 
 

04 – Seleção: 
A seleção será feita mediante elaboração de texto e entrevista com a coordenação. 
 
05 – Para ter direito a inscrição, o aluno terá que ter cursado ou estar cursando uma das disciplinas a 
seguir: Fundamentos da Educação Infantil, Brinquedo e Desenvolvimento Infantil ou Educação e 
Ludicidade. 
 

06 – Alunos voluntários: 
Os candidatos aprovados e não classificados para as vagas efetivas serão chamados, obedecendo-se a 
ordem de classificação, para preencherem a vaga de aluno voluntário. O aluno voluntário tem igualdade 
de condições de trabalho com os alunos bolsistas, exceto o direito ao desconto (bolsa).  
 

Fortaleza, 16 de agosto de 2010 
 
 

________________________________ 
       Selene Maria Penaforte Silveira                                     Prof. Adelmir de Menezes Jucá 
    Coordenadora do Curso de Pedagogia                                     Vice-Diretor Acadêmico 

 
 


