
 
 

SELEÇÃO DE EXTENSIONISTAS S PARA ATUAÇÃO NO PROJETO “REMIÇÃO PENAL 

PELA LEITURA: DOS DIREITOS EDUCATIVOS AO ACESSO À JUSTIÇA  

CAMPUS GUARULHOS  

 
 

O departamento de Educação, Campus Guarulhos, torna pública às(aos) estudantes dos cursos de Graduação e Pós-

Graduação de Pedagogia, História, Letras, Ciências Sociais, Filosofia e História da Arte a abertura de seleção para 

atuação no Projeto “Remição penal pela leitura: dos direitos educativos ao acesso à Justiça”.  

1. Do Projeto: 

1.1. O Projeto “Remição penal pela leitura: dos direitos educativos ao acesso à Justiça” tem por finalidade 

estimular e apoiar o acesso ao benefício da remição penal pela leitura, contribuindo para que a população carcerária 

tenha ampliado seu acesso à Justiça e a oportunidades educativas e, simultaneamente, qualificar a formação inicial de 

profissionais das áreas da educação e da gestão pública para atuação nos espaços de privação de liberdade. São 

objetivos do Projeto: 

a) Contribuir com o acesso à justiça no que se refere ao benefício da remição de pena pela leitura. 

b) Promover os direitos educativos da população carcerária por meio do acesso a obras literárias. 

c) Contribuir com a formação para atuação docente na Educação de Jovens e Adultos. 

d) Oportunizar a observação e reflexão sobre as relações étnico-raciais estabelecidas no ambiente prisional. 

f) Sistematizar e publicizar os resultados obtidos em eventos acadêmicos e de divulgação, tanto aqueles 

relativos à formação de leitores(as) e à remição da pena pela leitura, como aqueles que derivam da formação de 

graduandos(as) e licenciandos(as) para atuação educativa e de acompanhamento da execução penal. 

2. Das vagas 

2.1 Estão disponíveis 8 (oito) vagas 

3. Dos requisitos para participar do processo seletivo: 

3.1. Para inscrever-se, o(a) candidato(a) deve atender aos seguintes requisitos: 

I- Estar regularmente matriculado(a) nos cursos de Pedagogia, História, Letras, Ciências Sociais, Filosofia, 

História da Arte, do Campus Guarulhos, e curso de Direito, Campus Osasco; e não ter concluído mais de 60% da 

carga horária regimental; 

II- Estar apto(a) a iniciar as atividades do projeto imediatamente após aprovação no processo seletivo; 

III- Ter disponibilidade mínima de 8 horas semanais para participar das atividades propostas, incluindo a 

participação em reuniões na Universidade, e condução das rodas de leitura às segundas-feiras, entre 13h e 17h, na 

Penitenciária Masculina José Parada Neto, localizada em Guarulhos; 



IV- Dispor-se à realização das atividades propostas sem qualquer remuneração. 

4. Das inscrições: 

4.1. Os(as) candidatos(as) deverão inscrever-se por meio do envio de carta de motivação, justificando seu interesse 

em atuar no Projeto.. Os textos das cartas devem ter, no máximo, 5 mil caracteres; e ser enviados para o E.mail: 

remicao.guarulhos@gmail.com; 

4.2. As inscrições terão início às 9 horas de 25 de março de 2022 e encerrar-se-ão, impreterivelmente, às 23h55 de 4 

de abril de 2022. 

5. Do processo seletivo: 

5.1. O processo seletivo é de responsabilidade da equipe de coordenação do Projeto e será constituído de duas fases:  

I- A primeira fase é eliminatória e consiste na análise da carta de motivação. Desta fase resultará uma lista de 

inscrições deferidas a ser publicada em 5 de abril de 2022 no site da Unifesp Guarulhos 

(http://www.unifesp.br/campus/gua/). 

II- A segunda fase consiste em uma entrevista. Os(as) candidatos(as) cujas inscrições forem deferidas serão 

entrevistados(as) nos dias 6 e 7 de abril de 2022. O dia e o horário da entrevista serão divulgados juntamente com a 

lista de inscrições deferidas.  

III- O resultado do processo seletivo será divulgado em 8 de abril de 2022 no site da Unifesp Guarulhos 

(http://www.unifesp.br/campus/gua/). 

 

6. Das obrigações do(a) extensionista 

6.1. Caberá às(aos) estudantes: 

I- Executar plano de atividades contido no projeto; 

II- Manter atitudes de respeito com a população carcerária e funcionários(as) da unidade prisional; 

III- Assinar Termo de Compromisso obrigando-se a cumprir as atividades previstas no projeto; 

IV- Demonstrar comprometimento e responsabilidade no cumprimento de suas obrigações, justificando e 

avisando sobre ausências à equipe de coordenação; 

V- Comunicar à coordenação do projeto quaisquer problemas que o(a) impeçam de continuar a desenvolver as 

atividades do Programa para que seja providenciada sua substituição por estudante suplente; 

VI- Ter  disponibilidade para participar das Rodas de Leitura que serão realizadas às segundas-feiras, no período 

vespertino, na Penitenciária Masculina José Parada Neto; 

7. Do Termo de Compromisso: 

8.1. Os(as) candidatos(as) aprovados(as) deverão comparecer em data, hora e local a serem divulgados na ocasião da 

publicação dos resultados para assinatura do Termo de Compromisso e recebimento de orientações sobre o início das 

atividades. 

9. Das disposições finais: 

9.1. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Equipe de Coordenação do Projeto; 

9.3. Toda a menção a horário neste Edital tem como referência o horário oficial de Brasília. 

 



 

Guarulhos, 24 de março de 2022. 

 

 

Equipe de Coordenação do Projeto  

Profª Dra. Fernanda Emi Matsuda – Departamento de Direito/Campus Osasco 

Profª Dra. Mariângela Graciano – Departamento de Pedagogia/Campus Guarulhos 

Profª Dra. Marina Pereira de Almeida Mello –  Departamento de Pedagogia/Campus Guarulhos 

 

 


