
 
 

 

Colégio de Aplicação Pedagógica da 

Universidade Estadual de Londrina  

Professor José Aloísio Aragão 

  

EDITAL CONJUNTO Nº 003/2015 
 

SEBEC - SERVIÇO DE BEM-ESTAR À COMUNIDADE E COLÉGIO DE APLICAÇÃO 
PEDAGÓGICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - PROFESSOR JOSÉ 
ALOÍSIO ARAGÃO  
 

 

A Diretora Geral do Colégio de Aplicação Pedagógica da Universidade Estadual de Londrina 
Professor José Aloísio Aragão – CAPL, em exercício, e a Diretora do SEBEC – Serviço de 
Bem-estar à Comunidade visando atender ao disposto na Resolução CEPE/CA nº 008/2015 
normatizam e estabelecem critérios para a realização do Processo de Seleção de 
estudantes do ensino médio, regularmente matriculados no referido Colégio, para o 
preenchimento de trinta (30) vagas que atendam as atividades de formação pautada no 
âmbito do mundo do trabalho, conforme regras estabelecidas neste Edital.  
 
 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1. Poderão inscrever-se somente estudantes regularmente matriculados no ensino 

médio do Colégio de Aplicação Pedagógica da Universidade Estadual de 
Londrina Professor José Aloísio Aragão - CAPL; 

 
1.2. O candidato deverá tomar conhecimento do presente Edital, o qual estabelece 

as normas do Processo de Seleção Socioeconômico;  
 
Parágrafo único: O candidato receberá com a ficha de inscrição, cópia 
impressa do presente Edital, dando ciência do recebimento. 

 

1.3. O Processo de Seleção será composto por duas fases:  
 

1.3.1 Primeira Fase: de caráter eliminatório, realizada pelo CAPL, mediante 
avaliação pelo setor pedagógico dos critérios estabelecidos no Item 2; 

 
1.3.2 Segunda Fase: de caráter classificatório, realizada pela Divisão de Serviço 

Social do SEBEC mediante analise socioeconômica do estudante e seu 
grupo familiar conforme os critérios estabelecidos no Item 3;  

 
1.4.  É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos atos 

referentes ao Processo de Seleção, bem como seus prazos e fases, nos 
endereços eletrônicos: www.uel.br/aplicacao e www.uel.br/sebec. 

 
1.5. Os estudantes classificados até o 30º (trigésimo) lugar, que assumirem as vagas, 

assinarão Termo de Compromisso e Plano de Trabalho expedido pelo CAPL.  
 
 
2. DOS PROCEDIMENTOS DA PRIMEIRA FASE – CAPL  
 

http://www.uel.br/aplicacao
http://www.uel.br/sebec


2.1. A inscrição à primeira fase do Processo de Seleção será realizada no CAPL, por 
meio do preenchimento da ficha de inscrição, a partir das 08:00 horas do dia 
29/07/2015 (quarta-feira) até as 22;00 horas do dia 31/07/2015 (sexta-feira); 

 
2.2. Será permitida a inscrição de estudantes cuja idade mínima seja de 16 (dezesseis) 

anos completos até o dia 31/07/2015; 
 

2.3. O candidato será avaliado, levando-se em conta os seguintes critérios: atrasos 
injustificados; faltas injustificadas; análise do Boletim Escolar;  

 
2.4. O resultado provisório da primeira fase será publicado, em ordem alfabética, no dia 

07/08/2015 (sexta-feira) a partir das 10:00 horas, no endereço eletrônico 
(www.uel.br/aplicacao) e em modo impresso na secretaria do CAPL (Rua Piauí, 
720);  

 
2.5. Os recursos à primeira fase deverão ser impetrados na secretaria do CAPL (Rua 

Piauí, 720), devidamente motivados e instruídos com a documentação 
comprobatória, no dia 10/08/2015 (segunda-feira), das 08:00 às 21:00 horas;  

 
2.6. O resultado final da primeira fase será publicado, em ordem alfabética, no dia 

11/08/2015 (terça-feira), a partir das 14:00 horas, no endereço eletrônico 
(www.uel.br/aplicacao) e em modo impresso na secretaria do CAPL (Rua Piauí, 
720). 

 
 
3. DOS PROCEDIMENTOS DA SEGUNDA FASE - SEBEC 
 

3.1. O preenchimento do formulário de inscrição para análise socioeconômica deverá ser 
efetuado a partir das 14:00 horas do dia 12/08/2015 (quarta-feira) até as 23:00 
horas do dia 16/08/2015 (domingo), somente via internet, no endereço eletrônico 
www.uel.br/sebec;  

 
3.2. Após o preenchimento do formulário, o candidato deverá imprimi-lo e providenciar as 

fotocópias dos documentos solicitados no Anexo 01. 
 
Parágrafo Único: Não serão aceitos documentos originais, dispensando-se 
autenticação oficial. 

 
3.3. O formulário de inscrição preenchido e documentos fotocopiados deverão ser 

entregues na secretaria do SEBEC, no campus da UEL, nos dias 17, 18 e 
19/08/2015 (segunda, terça e quarta-feira), das 08:30 horas às 11:30 horas e das 
13:30 horas às 17:00 horas; 

 
3.4. A seleção socioeconômica tem caráter classificatório, sendo realizada com base em 

parâmetros sociais de carência econômica definidos pela Divisão de Serviço Social 
do SEBEC, observando os seguintes critérios, dentre outros:  

 
a) Análise do formulário de inscrição preenchido pelo candidato, devidamente 
instruído com os documentos exigidos, não sendo admitida a inserção posterior de 
documentos;  

 
b) Situação socioeconômica do estudante e de seu grupo familiar: renda per capita 
familiar de até dois Salários Mínimos (federal); situação familiar e habitacional; 
tratamento de doença crônica ou deficiência e outros;  

http://www.uel.br/sebec


 
c) Tarifas públicas: água e/ou condomínio e energia elétrica.  

 
 

3.5. Serão desclassificados os candidatos que:  
 

a) Não apresentarem os documentos solicitados neste Edital;  
b) Apresentarem documentos falsos, rasurados e/ou obtidos mediante fraude;  
c) Apresentarem informações e/ou documentos contendo dados inverídicos ou 

omissões relevantes para a seleção;  
d) Deturparem o conteúdo de documentos com o objetivo de fraudar ou burlar os 

critérios de seleção;  
e) Não cumprirem os prazos, horários e procedimentos estabelecidos neste Edital.  

 
3.6. O EDITAL PROVISÓRIO DE CONVOCAÇÃO dos 30 (trinta) primeiros classificados, 

segundo critérios socioeconômicos, será publicado em ordem alfabética no dia 
25/08/2015 (terça-feira), às 17:00 horas, nos endereços eletrônicos 
www.uel.br/sebec e www.uel.br/aplicacao e em modo impresso na secretaria do 
CAPL (Rua Piauí, 720);  

 
3.7. Os recursos à segunda fase deverão ser impetrados na Secretaria do SEBEC, no 

campus da UEL, devidamente motivados e instruídos com a documentação 
comprobatória, no dia 26/08/2015 (quarta-feira), das 08:30 às 11:30 horas e das 
13:30 às 17:00 horas; 

 
3.8. O resultado dos recursos será publicado no dia 28/08/2015 (sexta-feira), a partir das 

17:00 horas, por meio de Edital específico, nos endereços eletrônicos 
www.uel.br/sebec e www.uel.br/aplicacao e em modo impresso na secretaria do 
CAPL (Rua Piauí, 720);   

 
3.9. O resultado final do Processo de Seleção será publicado, em ordem alfabética, no 

dia 28/08/2015 (sexta-feira), a partir das 17h00min, por meio de Edital específico, 
nos endereços eletrônicos www.uel.br/sebec e www.uel.br/aplicacao e em modo 
impresso na secretaria do CAPL (Rua Piauí, 720).  

 
 
4. DOS ENCAMINHAMENTOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DO ESTÁGIO  
 

4.1. Os estudantes contemplados no Processo de Seleção, que forem assumir as vagas, 
deverão apresentar-se à Direção do CAPL (Rua Piauí, 720), no dia 31/08/2015 
(segunda-feira) das 08:00 às 12:00 horas, para as orientações necessárias à 
implementação do estágio; 

 
4.2. Os estudantes classificados até a 30ª (trigésima) colocação assinarão Termo de 

Compromisso e Plano de Trabalho expedido pelo CAPL, serão informados dos 
locais onde deverão ser ocupadas as vagas, em reunião com participação dos pais 
no dia 01/09/2015 (terça-feira); 

 
4.3. A duração do Estágio será de, no máximo, 12 (doze) meses, não podendo extrapolar 

o ano letivo corrente;  
 
4.5. O estagiário poderá desempenhar atividades que durem, no máximo, 04 (quatro) 

horas diárias;  
 

http://www.uel.br/sebec
http://www.uel.br/aplicacao
http://www.uel.br/sebec
http://www.uel.br/aplicacao
http://www.uel.br/sebec
http://www.uel.br/aplicacao


4.6. O estagiário receberá bolsa no valor de R$ 4,11 por hora estagiada e auxílio 
transporte no valor de R$ 73,98, sem fornecimento de cartão ou declaração para a 
compra de passes;  

 
4.7. Para o recebimento da bolsa e do auxílio transporte, o estudante deverá abrir conta 

na Caixa Econômica Federal, acompanhado pelos pais ou responsáveis legais, 
quando for menor de idade;  

 
4.8. O estudante selecionado que descumprir o Termo de Compromisso e/ou o Plano de  

Trabalho e/ou se desligar do CAPL (por transferência ou desistência) poderá, a 
qualquer tempo, ser desligado do Estágio mediante solicitação do órgão cedente 
e/ou da Direção do CAPL, sendo comunicado com, pelo menos, 05 (cinco) dias 
úteis de antecedência;  

 
4.9. Em caso de novas vagas, serão convocados os candidatos classificados, pela 

ordem, observadas as regras e procedimentos previstos neste Edital.  
 
 
5. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

5.1. O descumprimento, por parte dos candidatos, ao presente Edital implicará a 
eliminação do Processo de Seleção;  

 
5.2. Os casos não previstos neste Edital serão analisados pela Direção do CAPL em 

conjunto com a Divisão de Serviço Social do SEBEC.  
 
5.3. Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 
 
 

Universidade Estadual de Londrina, 27 de julho de 2015. 
 
 
 
 

 Profa. Roseli Lelis Batalha                                    Betty Elmer Finatti 
                 Diretora do Colégio de Aplicação                             Diretora do SEBEC 
                            (Em exercício) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo I 
 

EDITAL CONJUNT0 Nº 003/2015 SEBEC/COLÉGIO DE APLICAÇÃO PEDAGÓGICA DA UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DE LONDRINA 

 

 DOCUMENTAÇÃO, INDISPENSÁVEL, DO ESTUDANTE E TODAS AS PESSOAS QUE 
RESIDEM EM SUA CASA  

 

1- Formulário de inscrição preenchido, impresso e assinado. 

      FOTOCOPIA DOS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

2- RENDIMENTOS - do estudante e todos os membros da família – referente ao mês de maio ou 

junho/2015; 

 RG, CPF e Certidão de nascimento dos menores de 18 anos; 

 Estudantes com pais falecidos: apresentar certidão de óbito; 

 O candidato casado deverá apresentar certidão de casamento; 

 Filhos de pais separados apresentarem certidão com averbação ou termo de separação homologada 

pelo juiz, ou declaração do próprio punho do pai ou da mãe relatando a situação. 

 Carteira de Trabalho – CTPS (Páginas: foto, qualificação civil, o último contrato de trabalho e da 

pagina seguinte) do candidato e familiares 

 ASSALARIADO – holerite, contracheque ou recibo de pagamento, etc.; 

 DECLARAÇÃO ANUAL DE IMPOSTO DE RENDA 2015 (ano base 2014) dos membros declarantes 

da família; 

 APOSENTADO/PENSIONISTA – pensão de qualquer natureza: alimentícia, por morte etc., 

comprovando o valor recebido; 

 AUTÔNOMO/TRABALHADOR INFORMAL (BICO)/OUTROS apresentar declaração constando qual 

atividade realizada e o valor recebido mensalmente; 

 COMERCIANTE / PROFISSIONAL LIBERAL – apresentar declaração, holerite ou pró-labore emitido 

por contador; 

 EMPREGADA DOMÉSTICA / DIARISTA - recibo de pagamento ou cópia do registro em carteira de 

trabalho; 

 DESEMPREGADO / DO LAR / ESTUDANTE maiores de 18 ANOS que não trabalham: sem registro 

em carteira profissional apresentar declaração informando o que faz e qual o seu ganho mensal, cópia 

da rescisão contratual, seguro desemprego; 

 Comprovante de Benefícios Sociais tais como: BPC, BOLSA FAMILIA, etc.; 

 
TODAS AS DECLARAÇÕES emitidas devem estar assinadas pelo declarante e duas testemunhas, 

contendo NOME, ENDEREÇO, TELEFONE, RG e CPF. (as testemunhas não podem ter grau de 

parentesco com o candidato). 

 
3- DESPESAS - referentes aos meses de maio ou junho de 2015 

 TARIFA DE LUZ; 

 TARIFA DE ÁGUA OU CONDOMÍNIO; 

 NÃO SERÁ ACEITA TARIFA DE REAVISO (por não estar especificado o consumo); 

 Recibo de aluguel da imobiliária, contrato de aluguel ou prestação/financiamento de casa própria. 

(cópia) 

4- OUTROS 

 Atestados Médicos e receitas médicas em caso de doenças crônicas. 

 

Ao SEBEC/DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL é reservado o direito de solicitar outros documentos que porventura se 

fizerem necessários durante o processo. 

 

 

 

 



Eu, ________________________________________ recebi cópia do Edital Conjunto CAPL/SEBEC 

nº 003/2015 no ato da inscrição ao Processo Seletivo de que trata o referido Edital. 


