FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
Autarquia Municipal

PORTARIA GFD. Nº 326, de 10 de setembro de 2021.
Altera a composição da 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, 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 - Designar os Professores Roberto Bahia, Pedro Marini Neto e José
Marcelo Mauad para integrarem a 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 - Atribuir a Presidência da Comissão ao Professor Roberto Bahia e a
secretaria dos trabalhos a(à) servidor(a) Maria Auxiliadora Costa Salgado.
III - 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, 10 de setembro de 2021.

PROF. DR. RODRIGO GAGO FREITAS VALE BARBOSA
Diretor
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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;
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