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EDITAL n.º 01/2023, 27 de Fevereiro de 2023 

Extraordinário – 1º Semestre 2023 

 
ALTERAÇÃO EDITAL: Tendo em vista a grande procura por vagas de alunos desistentes ou 
retidos no 1º semestre de 2022, inclui-se neste edital as solicitações destes alunos apenas em 
caso de sobra de vagas após atender as solicitações de alunos desistentes e retidos no 2º 
semestre de 2022. Diante desta alteração, o prazo para inscrição, constante no item III deste 
edital fica prorrogado para 03/03/2023. 
 
O Grupo de Estudo de Educação a Distância (GEEaD), atendendo o disposto no § 3.º do Artigo 
62 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, torna pública a abertura do Processo Extraordinário de Seleção de 
Alunos Evadidos dos módulos 2 e 3, no 2º semestre de 2022, para preenchimento de vagas 
remanescentes dos cursos técnicos em Administração, Comércio, Desenvolvimento de Sistemas, 
Guia de Turismo, Secretariado e Transações Imobiliárias, na modalidade on-line, para o 1º semestre 
de 2023.  

 

 
I - Das Disposições Preliminares 

 
1. As vagas a que diz respeito este processo de seleção de candidatos serão aquelas originadas 

pela retenção, desistência ou transferência dos alunos matriculados nos cursos técnicos, na 
modalidade on-line. 

2. Poderão concorrer as vagas remanescentes somente alunos considerados evadidos dos 
respectivos cursos técnicos no decorrer dos módulos 2 ou 3, no 2º semestre de 2022,  e para o 
mesmo curso o qual frequentou. 

 

II- Do Processo de Classificação 
 

1. O processo de classificação de candidatos para as vagas remanescentes será realizado por meio 
de análise do histórico do aluno no(s) módulo(s) anterior(es), levando em consideração o 
conceito final, a frequência e a participação do aluno nas atividades on-line. Havendo empate, 
serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 1- maior idade; 2- ordem de inscrição. 

 

III– Das Inscrições 

 
1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, (ou responsável, quando menor), no 

período de 27/02/2023 até 02/03/2023, por meio do link link do forms: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xWS-
6vVodkqDAZV3pnnkSYKITeHGNolFjtGIvOFeBPNUM0E4QTJOOFdNNVdWMEVVMk9JNl
BVQ00yMy4u. 

 

2. Não serão aceitas inscrições por outros meios como por correio, por procuração, condicional ou 
fora do prazo. 

 
3. A Inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 

neste Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xWS-6vVodkqDAZV3pnnkSYKITeHGNolFjtGIvOFeBPNUM0E4QTJOOFdNNVdWMEVVMk9JNlBVQ00yMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xWS-6vVodkqDAZV3pnnkSYKITeHGNolFjtGIvOFeBPNUM0E4QTJOOFdNNVdWMEVVMk9JNlBVQ00yMy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xWS-6vVodkqDAZV3pnnkSYKITeHGNolFjtGIvOFeBPNUM0E4QTJOOFdNNVdWMEVVMk9JNlBVQ00yMy4u
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IV- Do Resultado do Processo de Classificação 
 

1. O resultado será divulgado no dia 06/03/2023 pelo Portal do GEEaD 
https://portalgeead.cps.sp.gov.br/  

 
V– Da Convocação para a Matrícula 

 

1. O número de vagas disponíveis para efeito desta seleção extraordinária será 
resultado do número de alunos retidos, desistentes ou transferidos em cada 
módulo e curso. 

2. A matrícula será efetuada a partir do dia 06/03/2023. 

3. Na existência de novas vagas, apuradas após o processo de reclassificação dos 
alunos, será realizada nova convocação de candidatos classificados. 

4. Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste 
processo serão publicados no Portal do GEEaD, sendo de inteira 

responsabilidade do candidato maior ou do seu representante legal, se 
menor, o seu acompanhamento, não sendo aceita qualquer alegação de 

desconhecimento. 

 
II - Sobre o Prazo de Validade do Processo 

 

1. O presente processo de seleção terá validade somente para o preenchimento 
das vagas disponíveis no 1º semestre 2023. As matrículas poderão ocorrer em 

até 30 dias contados do início do período letivo, mediante surgimento de 
novas vagas. 

 
III - Disposições Finais 

 

1. Os casos omissos neste Edital serão analisados pela direção do GEEaD, 
responsável pelo Processo de Seleção de Alunos para o Preenchimento de Vagas 
Remanescentes nos Cursos Técnicos, modalidade on-line. 

 
 
 
 
 

                                                    Eliana Cristina Nogueira Barion 
Coordenadora Pedagógica 

Grupo de Estudo de Educação a Distância 

 
 

São Paulo, 27 de Fevereiro 2023. 
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