
 

 

F AC U L D AD E D E D I R E I T O D E S Ã O B E R N AR D O D O C AM P O 
Autarquia Municipal 

 

PORTARIA GFD. Nº 299, de 17 de julho de 2020. 
 

 

 

Constitui Comissão para a Seleção Interna de 
alunos para estágio nas unidades da Prefeitura 
Municipal e da Faculdade de Direito de São 
Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, e dá 
outras providências. 

 
 

O PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA, Diretor da Faculdade 
de Direito de São Bernardo do Campo, Autarquia Municipal, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas por lei, 

 
Considerando que a educação, inspirada nos princípios de liberdade e nos 

ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, com base no princípio 
da vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, a teor dos artigos 2º e 
3º, inciso XI, da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996; 

 
Considerando que, dentre os objetivos da Faculdade, está o de cooperar com a 

comunidade através de programas de extensão, no desenvolvimento de valores culturais, éticos e 
cívicos, nos termos do artigo 2º, inciso VIII, do Regimento desta Autarquia; 
 

Considerando que o estágio nas unidades da Prefeitura Municipal e da 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo proporcionará aos alunos o alcance do disposto 
nos referenciados preceitos normativos; 
 

Considerando a necessidade de realização de processo seletivo de alunos 
desta Faculdade para estágio nas unidades em apreço, 

 
R e s o l v e: 

 

I - Constituir Comissão para a Seleção Interna de alunos para estágio nas 
unidades da Prefeitura Municipal e da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. 

 
II - Designar os Professores Estevan Lo Ré Pousada, Roberto Bahia e Ruy 

Coppola Junior para integrarem a Comissão constituída no inciso anterior. 
 

III - Atribuir a Presidência da Comissão ao Professor Roberto Bahia e a 
secretaria dos trabalhos à servidora Eduarda Cristine Vieira da Silva. 

 
IV - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 

disposições em contrário, em especial a Portaria GFD nº 253, de 31 de agosto de 2018. 
 

 
São Bernardo do Campo, 17 de julho de 2020. 
 

PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA 

Diretor 
 
 
 

Registrada no Serviço de Expediente da Diretoria e publicada no site institucional www.direitosbc.br em 17 de julho de 2020.  
 
 
Mauro Pardelli Colombo  
Assessor de Diretoria 


