
  PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PRAÇA NOSSA SENHORA DO PATROCÍNIO Nº 1168 – FONE (16) 3145-9910 – FAX (16) 3145-1756 

CNPJ 45.318.185/0001-15 

 

INSCRIÇÕES PARA ESTÁGIO - PEDAGOGIA E LICENCIATURAS 

A Prefeitura Municipal de Patrocínio Paulista informa que as inscrições para 

contratação de estagiários encontram-se abertas de 11 a 13 de Janeiro de 2022 para os 

seguintes cursos:  

 Pedagogia; 

 Licenciatura em Letras; 

 Licenciatura em Matemática; 

 Licenciatura em História; 

 Licenciatura em Ciências Biológicas; 

 Licenciatura em Geografia; 

 Licenciatura em Filosofia; 

 Licenciatura em Educação Física; 

 Licenciatura em Artes; 

 Licenciatura em Música.   

 

 As inscrições serão efetuadas mediante envio da documentação abaixo descrita 

para o endereço estagiospmpp@patrociniopaulista.sp.gov.br, no período de 11 

a 13 de Janeiro de 2022: 

- ficha de inscrição (Anexo I) preenchida e assinada; 
- RG, CPF e declaração de matrícula 2022. 
 
 A classificação se dará através do seguinte critério:  

- será realizada considerando o semestre que o aluno está cursando, maior 

pontuação para quem está no último decrescendo para quem está no primeiro 

semestre; 

- critério de desempate: maior idade. 

 A convocação será feita por meio de contato telefônico deixado na inscrição.  

 

 Os candidatos que ficarem em cadastro reserva serão chamados conforme 

surgimento de vaga no decorrer da validade desta Seleção.    

                                                                                       

 Uma vez convocado, o candidato classificado que não comparecer no prazo de 

3 (três) dias úteis perderá o direito de assumir a vaga, sendo chamado o 

candidato seguinte da lista de aprovados para ocupar a vaga.  

 

 Validade do Processo Seletivo: 31/12/2022. 
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Patrocínio Paulista, 10 de Janeiro de 2022. 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO - ESTÁGIO 2022 

 

CURSO:_______________________ 

Instituição de Ensino: ________________________________________________________ 

Código/Matrícula n° _____________Semestre: _____________ Período: ________________ 

 

Nome:____________________________________________________________________ 

RG. nº ________________________________CPF. nº _____________________________ 

Telefone/celular: (   )________________________ (   ) _____________________________ 

Residente e domiciliado(a) na ___________________________________ nº_________ Bairro 

____________________ na cidade de ______________________  Estado _________ 

 

 

Patrocínio Paulista, ______ de Janeiro de 2022. 

 

 

___________________________________ 

Assinatura  

 


