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FUNDAÇÃO ESCOLA DE SOCIOLOGIA E POLITICA DE SÃO PAULO 

DIRETORIA FABCI / COORDENAÇÃO DE CURSO 

 
  

EDITAL DE INSCRIÇÃO 02/2019  
MONITOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO (FaBCI) 

 

Contexto e propósito 

O propósito deste edital está em auxiliar o alunado da FaBCI/FESPSP, quanto ao 
suporte necessário sobre informações referentes as oportunidades existentes no 
Mercado de Trabalho nas áreas da Biblioteconomia e Ciência da Informação, bem 
como áreas afins, tais como: Arquivologia, Museologia, Tecnologia etc.  

A partir da criação em 2018 de um banco de talentos, com informações sobre o(a) 
discente (pessoais, acadêmicas e profissionais) para a busca de perfis adequados 
ao mercado de trabalho de candidatos que estejam cursando a graduação na 
FaBCI e que tenham interesse na busca por estágios ou CLT, seja, por 
contratantes potenciais ou mesmo prospectivos da área de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação. Tais informações serão necessárias para quando a 
empresa precisar contratar para uma determinada vaga, possa procurar 
pelo currículo adequado de acordo com os requisitos, e assim este processo é 
facilitado e fica mais organizado, ou seja, ele permite que os currículos sejam 
filtrados por competências determinadas pelo contratante. 

As empresas tendem a anunciar vagas quando procuram candidatos, porém, o 
problema com o anúncio de vaga é que muitas vezes, pessoas que não possuem 
o perfil adequado se candidatam, o que retarda o trabalho do setor de recursos 
humanos pois o processo de recrutamento poderia ser otimizado. 

Em suma, o banco de talentos tem crescido dentro das organizações por que 
otimiza o processo seletivo, filtrando competências dos candidatos e otimizando o 
processo de eleger as pessoas certas para as oportunidades de trabalho que 
sejam mais adequadas ao seu interesse e perfil, sendo vantagem para todas as 
partes envolvidas. 

  

Inscrições para a vaga de Monitor de Estágio Supervisionado da FaBCI 
2019 

 
A Diretoria da Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação da Fundação 
Escola de Sociologia e Política de São Paulo torna público o presente Edital, para a 
abertura de inscrições, visando a seleção de 01 alunx para ocupar a vaga de Monitorx de 

http://www.solides.com.br/contrata-se-pelo-curriculo-demite-se-pelo-comportamento/
http://www.solides.com.br/teste-de-perfil-comportamental/
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Estágio Supervisionado do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação da 
Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo para o ano de 2019.  
 
1. Período de inscrição  
  
Período de 25/02/19 a 18/03/19, através de e-mail à Coordenação do Estágio 
Supervisionado de Biblioteconomia: estagio_fabci@fespsp.org.br.  
 
O e-mail de inscrição ao processo seletivo deverá conter:  

 nome completo, 

 indicação de semestre e período, 

 carta de intenção justificando o interesse pela candidatura (máximo 15 linhas). 
 

Não serão aceitas inscrições fora do prazo estabelecido e sem as informações citadas. 
 
O(A) aluno(a) inscrito(a) será convocado(a) via e-mail para as entrevistas. O período das 
entrevistas de seleção será entre os dias 19/03 e 25/03/2019. 
 
O não comparecimento ao agendamento implicará, automaticamente, em exclusão do 
processo, caso não seja apresentado uma justificativa para a ausência. 
 
2. Bolsa de Monitor de Estágio Supervisionado 
 
Ao ser selecionadx será concedida bolsa de 40% (quarenta por cento) de desconto na 
mensalidade e rematrícula, de abril a dezembro de 2019 (1º e 2º semestres do ano).  
 
Poderão se inscrever alunxs regularmente matriculados na FaBCI e sem atrasos 
financeiros com a Faculdade (a comprovação será mediante histórico financeiro). 
 
É obrigatória a dedicação de no mínimo 10 horas semanais para a atividade, 
controladas diretamente pela Coordenação do Estágio Supervisionado de 
Biblioteconomia, além de apresentar relatórios periódicos de trabalho juntamente com 
os da Coordenação de Estágio. 
  

mailto:estagio_fabci@fespsp.org.br
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3. Principais atribuições do Monitor  
  

 Contato direto e proativo com os discentes na realização de entrevistas para o 
Banco de Talentos, buscando conhecer suas intenções profissionais, qualificação 
e competências; 

 Contato direto com a Coordenação de Estágio da FaBCI para apoio e suporte às 
demandas de estágio e banco de talentos; 

 Recebimento de currículos da FaBCI, para inserção no sistema de informações 
eletrônico, bem como auxílio para a construção e para o aperfeiçoamento destes; 

 Atualização do Banco de Talentos e dos currículos periodicamente; 
 Relacionamento com a secretaria acadêmica da FESPSP para acompanhamento 

dos prontuários dos alunos em relação ao estágio e ao sistema TOTVS; 
 Monitorar e divulgar vagas a todxs alunxs, através do e-mail de estágio, que é o 

canal oficial de comunicação entre o coordenador de estágio e os alunos; 
 Pesquisa de vagas em bancos de emprego; 
 Ranking das instituições em São Paulo que empregam bibliotecários e estagiários. 

 
4. Processo de seleção e critérios de avaliação  
  

 O processo de seleção e avaliação serão realizados pela Coordenação do Estágio 
Supervisionado do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação, com base 
nos seguintes parâmetros:  
 

o histórico escolar,  
o carta de intenção, 
o entrevista. 

 
 Para cada um dos três itens de avaliação será atribuída uma nota de 0 a 10,0. A 

nota final de avaliação será obtida da média dos três itens. Será selecionadx quem 
obter a média maior. 

 Em caso de empate serão considerados, na seguinte ordem: o histórico escolar e 
a entrevista. 
 
Nota: A critério da Coordenação do Estágio Supervisionado do curso de 

Biblioteconomia, a Diretoria do curso e os professores poderão ser 
acionados para apoiar o processo de candidatura. 

 
 
5. Divulgação dos resultados 
  
O resultado da seleção será divulgado até o dia 26/03/2019, via e-mail, além da 
divulgação pelos próprios canais de comunicação da monitoria científica. 
 
 
6. Período de vigência da bolsa 
  
A vigência do programa será de 01/04 a 31/12/2019. 
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Caso o(a) aluno(a) solicite trancamento ou cancelamento de matrícula será 
automaticamente desligado(a) da função de Monitor de Estágio Supervisionado, e a bolsa 
de desconto na mensalidade será imediatamente cancelada.  
 
A bolsa de desconto na mensalidade, em virtude da vaga de monitor, não é cumulativa 
com outras modalidades de bolsa. Assim sendo, caso o(a) aluno(a) contemplado(a) tenha 
outra bolsa (convênio ou PIBIC), essa será suspensa ao início da vigência da bolsa de 
Monitor de Estágio Supervisionado.  
 
 
7. Suspensão / cancelamento da bolsa 
 

 O não cumprimento das atividades propostas, resultará em cancelamento da 
monitoria, a critério da Coordenação do Estágio Supervisionado do curso de 
Biblioteconomia. Neste caso, o(a) aluno(a) receberá uma notificação por escrito, 
encaminhada pela Coordenação, que deverá comunicar até o último dia útil do 
mês para o desligamento no mês posterior. 

 Caso o(a) aluno(a) tenha interesse em se desligar da monitoria, deverá comunicar 
a Coordenação do Estágio Supervisionado do curso de Biblioteconomia por 
escrito, justificando sua decisão. A Coordenação providenciará o cancelamento da 
monitoria e da respectiva bolsa. Neste caso, será iniciado outro processo de 
seleção para a vaga, desde que o desligamento ocorra até 30/06/2019. Após esta 
data, não será selecionado outro monitor para o ano corrente. 

 A FaBCI/FESPSP a qualquer momento poderá suspender a bolsa de monitoria, 
nesse caso deverá comunicar o(a) aluno(a) por escrito, até o último dia útil do mês 
para o desligamento no mês posterior. 
 

 
8. Disposições gerais  
 

 Ao término do período de vigência da bolsa de Monitor de Estágio Supervisionado, 
o(a) aluno(a) fará jus ao certificado de participação, contra apresentação do 
relatório periódico de sua gestão como monitor. 

 Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do Estágio Supervisionado 
do curso de Biblioteconomia. 

 
 
São Paulo, 20 de fevereiro de 2019. 

  
  
Profa. Dra. Valéria Valls  
Diretora da FaBCI 
Coordenadora do curso de Biblioteconomia e Ciência da Informação 
 

Profa. Me. Adriana Souza  
Coordenadora do Estágio Supervisionado da FaBCI 
 


