
  
 

 

Processo seletivo para extensionistas voluntários no projeto de 
extensão Clube do Pedal 

 

O presente edital torna público o processo seletivo para alunos candidatos           
às vagas voluntárias do projeto de extensão Clube do Pedal - UNIFESP. 

Art. 1º – Poderão concorrer às vagas discentes de todos os cursos do             
Campus baixada Santista: 

§1º - Alunos regularmente matriculados nos cursos do Campus Baixada Santista;  

§2º - Alunos com Coeficiente de Rendimento Escolar com média de           
aproveitamento igual ou superior a 6,0 (seis) e no máximo 2 (duas) reprovações; 

§3º - Alunos bolsistas de outros projetos/programas acadêmicos (iniciação         
científica, monitoria, extensão ou BIG, por exemplo), poderão participar do          
processo seletivo, e se selecionados, atuar como voluntários. 

Art. 2º – As inscrições deverão ser realizadas pelos interessados ou por            
procurador constituído em declaração até o dia 28 de Março de 2017, as 17:00h              
na secretaria do curso de educação física na Unidade Central, 2º andar, sala 224,              
à rua Silva Jardim, n. 136, com a sra. Zilmara. 

§1º - Para se inscrever o candidato deverá preencher a ficha anexa; 

§2º - Apresentar cópia do Histórico Escolar atualizado (Histórico Online); 

§3º - Apresentar carta indicando interesse e justificativa para seleção como aluno            
integrante do Clube do Pedal; 

§4º - Cópia de documentos comprobatórios de atividades extracurriculares, nos          
casos em que se aplique. 
 

Art. 3º – Serão selecionados até 03 (três) alunos que comporão o grupo de              
extensionistas. Os demais, se indicados, farão parte de uma lista de espera,            
sendo convocados no caso de ocorrência de desistências ou desligamentos. 

§1º - Serão excluídos do processo seletivo os candidatos que não apresentarem            
todos os documentos solicitados e/ou que não respeitarem o prazo para           



realização da inscrição e da entrevista. 

§2º - O perfil desejado para a vaga comtempla que o candidato: 

- seja proativo e comunicativo; 

- saiba andar de bicicleta; 

- tenha disponibilidade para as ações (inclusive aos finais de semana); 

- e que tenha conhecimentos básicos sobre regulagem e manutenção de           
bicicletas. 

 

§3º - O processo de entrevista ocorrerá no dia 30 de março, na sala 230 da                
unidade Silva Jardim, 2º andar, as 12:00h, por ordem de chegada. 
 

§4º - Este processo seletivo terá validade de 06 (seis) meses, não prorrogável. 

Art. 4º – A lista contendo os alunos indicados e em lista de espera será               
divulgada no e-mail encaminhado pelos candidatos. 

 

 

 

 

Ricardo L. Fernandes Guerra 

Prof. Dr. Ricardo Luís Fernandes Guerra 

Coordenador do Projeto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ficha de inscrição para processo seletivo do Clube do Pedal - UNIFESP  

  

 

Nome completo: ________________________________________________ 

Curso:_________________ Semestre atual: _______No matrícula: ________ 

RG: ________________________ CPF: ____________________________  

Endereço:______________________________________________________
______________________________________________________________ 

e-mail: __________________________ Telefone:_____________________ 

 

  

 

Para efetivação de minha inscrição no processo seletivo para o Clube do 
Pedal, declaro estar ciente das condições deste processo seletivo e anexo junto 
a esta ficha:  

1. Carta indicando meu interesse e justificativa para seleção como aluno          
integrante do Clube do Pedal – Unifesp;  

2. Cópia do histórico escolar atualizado (Histórico Online); 
3. Documentos comprobatórios de participação em atividades      

extracurriculares. 

  

 

 

Assinatura: 

Local e data: 


