
 
 

 

 

EDITAL Nº 021/2019 

INSCRIÇÃO PARA PROCESSO SELETIVO  

PROJETO DE EXTENSÃO 

 

Mônica Gomes Abel, Secretária Geral do Centro Universitário São Camilo, no uso de suas 

atribuições e por deliberação do Prof. Dr. Carlos Ferrara Junior, Pró-Reitor Acadêmico do 

Centro Universitário São Camilo Campus Ipiranga, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0012-

45, situado na Avenida Nazaré nº 1501, Bairro Ipiranga, São Paulo, SP e Campus 

Pompéia, inscrito no CNPJ nº 58.250.689/0004-35, situado na Rua Raul Pompeia nº 144, 

Bairro Pompeia, São Paulo, SP, mantido pela União Social Camiliana, torna público o 

presente EDITAL que regerá o Processo de Inscrição e Seleção para o Projeto de 

Extensão DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MELHORIA DE UM SITE DE 

REDE SOCIAL, conforme abaixo:  

 

I - DOS OBJETIVOS: 

O presente edital tem como objetivo a seleção de alunos do curso de graduação para 

participação, como voluntários, gerando horas complementares aos participantes no 

Projeto “ DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MELHORIA DE UM SITE DE 

REDE SOCIAL” 

 

II - DA INSCRIÇÃO: 

Período: de 06 a 08 de maio de 2019.  

Local: https://portal.saocamilo-sp.br/CursosDeExtensao/  

 

III - DAS VAGAS: 

Serão selecionados até 5 (cinco) alunos, sendo que as vagas deverão ser preenchidas 

obrigatoriamente por alunos do Curso de Administração do Centro Universitário São 

Camilo-SP. 

 

IV - DO PROFESSOR RESPONSÁVEL: 

Prof. Me. Iderval Silva de Souza 

 

V - DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

- Estar regularmente matriculado no curso de Administração do Centro Universitário São 

Camilo;  

- Obedecer às vagas disponíveis conforme item DAS VAGAS; aos critérios para seleção 

conforme item DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO e aos demais itens deste edital. 

 

 

 



 
 

VI - DOS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO (COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

NECESSÁRIAS): 

Os alunos serão selecionados mediante processo de seleção a ser realizado no dia 13.05 

(Campus Ipiranga) e 14.05 (Campus Pompeia). 

 

A seleção será feita através de concurso aberto e a classificação do aluno deverá se 

basear no resultado obtido a partir de:   

1. Entrevista que compreende uma avaliação do aluno quanto às suas habilidades e 

atitudes para a função.  

2. Será considerada a disponibilidade do aluno em se comprometer com o projeto até 

a finalização do mesmo, em maio de 2020, salvo alguma intercorrência que leve 

ao encerramento do projeto antes do prazo previsto;   

3. Não ter recebido sanções disciplinares aplicadas em qualquer período anterior ao 

da inscrição no processo seletivo para participação no projeto;   

 

VII – DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÂO: 

Para fins de entrevista, serão consideradas: a disponibilidade do candidato para 

desenvolver as atividades do Projeto de Extensão, a expressão em língua portuguesa, a 

capacidade de comunicação, a postura ética e a capacidade para trabalho em grupo. 

 

OBS: O aluno selecionado para participar do Projeto de Extensão será vinculado ao 

Programa após manifestar ciência escrita no “Termo de Compromisso”. 

 

VIII - DA ENTREVISTA 

- 13.05 (Campus Ipiranga) – sala 312 – 3º andar - Bloco B – 19h - 

- 14.05 (Campus Pompeia) – sala 16 – 1 º andar – Bloco A – 21h 

 

 

IX - DO RESULTADO 

O resultado do processo seletivo (candidatos selecionados e lista de espera) será 

divulgado em 20.05 por e-mail aos inscritos. 

 

X - DO EXERCÍCIO DA SELEÇÃO: 

Os alunos selecionados farão sua participação nos meses de maio de 2019 a maio de 

2020, devendo possuir disponibilidade de horário para encontros que ocorrerão as 

segundas-feiras e/ou terças-feiras entre as 17h-22h40 – Campus Pompeia e/ou Ipiranga 

- Análise das plataformas de desenvolvimento 

- Definição do domínio 

- Definição de hospedagem do site 

- Instalação do WordPress 

- Identificação de dificuldades dos alunos 

- Seleção de conteúdos 

 



 
 

XI - DOS OBJETIVOS: 

Os objetivos principais deste curso de formação em extensão são:  

 

- Desenvolver uma rede social para a comunidade camiliana para colocar em contato 

alunos em dificuldade em alguma disciplina ou conteúdo, com alunos que estejam 

dispostos a ajudar.  

- Desenvolver uma rede social, para colocar em contato pessoas ou instituições dispostos 

as doar alimentos ou utensílios a instituições ou pessoas que demandam alguma 

necessidade. 

 

XII – DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E CERTIFICADO:  

O selecionado receberá um certificado de 40horas acadêmica complementares como 

participação no projeto de extensão. A certificação só será concedida mediante o 

cumprimento de todas etapas listadas abaixo:  

 

- Frequência em pelo menos 75% das atividades propostas;  

- Entrega do produto com resultados (podendo ser material educativo ou resultados das 

ações já aplicadas) no prazo determinado; 

- Entrega do relatório final validado pelo professor responsável na Central de Atendimento 

Acadêmico. 

 

 

 

 

São Paulo, 30 de abril de 2019. 

 

Mônica Gomes Abel 

Secretária Geral 


