


PARÁGRAFO SEGUNDO 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

o regime de execução deste contrato é o de empreitada por preço unitário. 

ClÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO TERMO DE DISPENSA 

o presente contrato vincula-se ao termo de dispensa, nos termos do artigo 24, inciso XIII da 
Lei Federal nQ 8.666/93, bem como à proposta apresentada pela contratada encartada no 
presente processo administrativo. 

cLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDICÕES DE EXECUÇÃO DOS SERViÇOS 

A execução dos serviços deverá ter início na data da assinatura do contrato, correndo por 
conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes e necessárias à sua plena e adequada 
execução, em especial as atinentes a seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários. 

cLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO 

O prazo de execução do presente contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da 
assinatura do contrato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O prazo mencionado no caput poderá ser prorrogado nas hipóteses previstas no §lQ do 
artigo 57, da Lei nQ 8.666/1993, mediante termo de aditamento, atendido o estabelecido no 
§2Q do referido dispositivo legal. 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES E DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

À CONTRATADA, além das obrigações constantes do Termo de Referência, e daquelas 
estabelecidas em lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre 
licitações, cabe: 

I - zelar pela fiel execução deste contrato, utilizando-se de todos os recursos materiais e 
humanos necessários; 

11- designar o responsável pelo acompanhamento da execução das atividades, em especial 
da regularidade técnica e disciplinar da atuação da equipe técnica alocada, e pelos contatos 
com o CONTRATANTE; 
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XIV - reexecutar os serviços sempre que solicitado pelo CONTRATANTE, quando estiverem 
em desacordo com as técnicas e procedimentos aplicáveis; 

XV - guardar sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza de que 
venha a tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua 
indevida divulgação e incorreta ou inadequada utilização; 

XVI - responsabilizar-se pelo recolhimento da taxa de inscrição; 

XVII- garantir a segurança e o sigilo das provas e demais materiais, tanto durante a 
elaboração, confecção e impressão, como durante o transporte, aplicação e correção; 

XVIII- manter e proteger, independentemente do término do serviço, qualquer informação 
considerada confidencial pelo CONTRATANTE; 

XIX - disponibilizar suporte técnico por meio telefônico ou correio eletrônico para esclarecer 
dúvidas dos interessados, referentes ao processo seletivo em geral; 

XX - planejar e executar os processos seletivos dentro das diretrizes e normas emanadas 
pela CONTRATANTE; 

XXI - fornecer à CONTRATANTE e para cada uma das Unidades de Ensino diariamente em 
tempo real, a partir do início das inscrições, um relatório com o número de inscrições pagas 
e não pagas, por ETEC; 

XXII - responsabilizar-se pela perfeita execução do objeto deste contrato, devendo os 
serviços porventura executados em desconformidade com o termo de referência ou 
eventualmente questionados em instâncias administrativas e/ou judiciais, serem refeitos, 
sem ônus à CONTRATANTE; 

XXIII - responsabilizar-se por eventuais questionamentos e recursos interpostos pelos 
candidatos em todo o processo seletivo, nas condições previstas na Portaria da 
CONTRATANTE que rege o processo; 

XXIV - apresentar relatório operacional de todo o processo seletivo à CONTRATANTE; 

XXV - responsabilizar-se pela publicidade, transporte e distribuição das provas, impressão 
das provas, alimentação dos prestadores de serviço no dia do exame, elaboração e correção 
das provas, site e serviço de tecnologia; 

XXVI - permitir o acesso dos candidatos aos locais de prova com antecedência de 01 (uma) 
hora do início de cada prova; 
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XXXVII- A CONTRATADA se obriga a repassar à CONTRATANTE todo o valor recebido pelas 
inscrições. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A CONTRATADA não poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que seja, 
tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, por conta própria 
ou por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens 
financeiras ou benefícios de qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao 
objeto deste contrato, o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, 
colaboradores e eventuais subcontratados, caso permitida a subcontratação. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao Decreto Estadual nº 60.106/2014, a 
CONTRATADA se compromete a conduzir os seus negócios de forma a coibir fraudes, 
corrupção e quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, 
abstendo-se de práticas como as seguintes: 

1- prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a agente 
público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

11- comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 
subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 

111 - comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para ocultar 
ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos atos 
praticados; 

IV - no tocante a licitações e contratos : 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, 
o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 
licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 
vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

o CONTRATANTE exercerá a fiscalização dos serviços contratados por intermédio do gestor 

do contrato de modo a assegurar o efetivo cumprimento das obrigações ajustadas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

A fiscalização não exclui e nem reduz a integral responsabilidade da CONTRATADA, mesmo 
perante terceiros, por quaisquer irregularidades constatadas na execução do objeto 
contratado, inexistindo, em qualquer hipótese, corresponsabilidade por parte do 
CONTRATANTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

A ausência de comunicação, por parte do CONTRATANTE, referente a irregularidades ou 
falhas, não exime a CONTRATADA do regular cumprimento das obrigações previstas neste 
contrato e no Termo de Referência ANEXO I do Contrato. 

CLÁUSULA OITAVA - DOS PREÇOS 

A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços objeto deste contrato para a realização do 
processo seletivo no 12 semestrej2020 para uma expectativa de 307.090 (trezentos e sete 
mil e noventa) inscritos o valor total R$ 9.212.700.000,00 (nove milhões, duzentos e doze 
mil e setecentos reais), conforme composição abaixo: 

• Primeiro semestre de 2020 

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA CUSTO TOTAL 
CUSTO POR 

SOUZA" 
CANDIDATO 

R$ R$ 
PARCELA DE CUSTOS FIXOS VALOR VALOR 

4.1 - Divulgação do processo seletivo 1.370.849,76 4,46 

4.1.1 - Materiais para divulgação 411.254,93 1,34 

4.1.2 - Serviços/Atividades relativos à divulgação 959.594,83 3,12 

4.2 -Isenção/redução da taxa de inscrição 171.356,22 0,56 

4.2.1- Materiais para a inscrição para isenção/redução 51.406,87 0,17 

4.2.2 - Serviços/Atividades relativos ao sistema de inscrição 
119.949,35 0,39 

para solicitação de isenção/redução de taxa 

4.3 - Inscrição para o processo seletivo 713.984,25 2,33 

4.3.1- Materiais para a inscrJção 107.097,64 0,35 
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Até o limite de 307.090 (trezentos e sete mil e noventa) candidatos inscritos, a contratada 
será remunerada multiplicando o valor da inscrição ofertado pelo quantitativo efetivamente 
de inscritos para prestarem a prova (inscrição pagas e isenções/reduções concedidas). 
PARÁGRAFO QUARTO 

A remuneração da CONTRATADA pelas inscrições que excederem os quantitativos descritos 
o parágrafo terceiro será feita pela multiplicação das inscrições excedentes por R$ 14,70 
(quatorze reais e setenta centavos), que correspondem à parcela de custo variável, 
conforme descrito na tabela do caput deste artigo. 

PARÁGRAFO QUINTO 

o valor a ser contratado é estimativo e poderá sofrer redução ou acréscimo, tendo em vista 
que o número total de inscritos será conhecido somente após a entrega do relatório do 
banco de dados dos candidatos que participarão do certame. 

PARÁGRAFO SEXTO 

A CONTRATADA providenciará a agência e conta bancária onde será depositado o valor da 
inscrição. O número da agência e conta constará do boleto, a ser impresso pelo candidato, 
por ocasião do período de inscrição, para o pagamento da taxa de inscrição. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

Fica a cargo da CONTRATADA o recolhimento da taxa de inscrição mediante boleto bancário. 
Os valores recolhidos pela CONTRATADA serão repassados a CONTRATANTE, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis após o encerramento das inscrições. 

CLAUSULA NONA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

As despesas decorrentes desta contratação irão onerar o crédito orçamentário 001 001 001, 
de classificação funcional programática 12 363 1039 2226 0000 e categoria econômica 
339039. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS MEDiÇÕES DOS SERViÇOS CONTRATADOS 

Os serviços executados serão objeto de medição, em cada uma de suas etapas, de acordo 
com os seguintes procedimentos: 
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2. Parcela - Pagamento de 30% (trinta por cento) do valor total, em até 15 (quinze) 
dias contados a partir da aprovação, pela CONTRATANTE, do Relatório apresentado 
pela CONTRATADA, de acordo com o item 4.7 do Termo de Referência e nos termos 
delineados abaixo: 
2.1 A CONTRATADA deverá apresentar em até OS (cinco) dias úteis, contados a 

partir da data da aplicação das provas objetivas, relatório detalhando: a) quadro 
geral de acertos e erros das questões da prova e por competências aplicadas no 
exame para cada candidato; b) taxa de abstenção sobre o total de inscritos, 
quantificando os presentes, ausentes e a quantidade de vagas por turma; e c) 
consolidado das ocorrências na aplicação da prova. 

3. Parcela - Pagamento de 30% (trinta por cento) do valor total, em até 15 (quinze) 
dias, contados da aprovação pela CONTRATANTE, do Relatório final do processo 
seletivo apresentado pela CONTRATADA, de acordo com o item 4.7 do Termo de 
Referência e nos termos delineados abaixo: 
3.1 A CONTRATADA deverá apresentar em até OS (cinco) dias úteis, contados a 

partir do resultado final, relatório detalhando: a) classificação final dos 
candidatos, por curso e período discriminando a pontuação obtida na prova, 

pontuação acrescida e total de pontos com acréscimo; b) banco de dados geral 
com todos os candidatos inscritos, pagos e não pagos, presentes e ausentes na 
prova; c) respostas dos questionários socioeconômicos aplicados por candidato 
pago e não pago e que realizou ou não o exame; d) quantidade consolidada de 
seções diárias (acessos) consultadas no portal do candidato tabuladas pelos 
assuntos mais consultados; e e) quantidade consolidada de ligações recebidas 
(atendimento humano e eletrônico) por dia tabuladas pelos assuntos mais 
consultados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO 

O pagamento da parcela final não será realizado enquanto pender ação judicial que objetive 
a anulação da contratação. 

a) Caso administrativamente ou por decisão judicial se conclua pela caracterização de 
erro da CONTRATADA que justifique a anulação da contratação, esta deverá, às suas 
expensas, e sem qualquer ônus à CONTRATANTE, refazer todos os atos a ele 
inerentes que se façam necessários, inclusive reaplicar provas; corrigi-Ias; e divulgar 
os resultados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO 

Os pagamentos serão realizados mediante depósito na conta corrente bancária em nome 
da CONTRATADA no Banco do Brasil S/A, conta nº 20686-5, Agência nº 0442-1, de acordo 
com as-seguintes condições: 
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a) O CONTRATANTE, na qualidade de responsável tributário, deverá reter a quantia 
correspondente do valor da nota-fiscal, fatura, recibo ou documento de cobrança 
equivalente apresentada e recolher a respectiva importância em nome da 
CONTRATADA no prazo previsto na legislação municipal. 

b) Para tanto, a CONTRATADA deverá destacar o valor da retenção, a título de 
"RETENÇÃO PARA O ISS" ao emitir a nota fiscal, fatura, recibo ou documento de 
cobrança equivalente . Considera-se preço do serviço a receita bruta a ele 
correspondente, sem nenhuma dedução. 

III - Caso, por outro lado, não haja previsão de retenção do ISSQN pelo tomador dos 
serviços; 

a) A CONTRATADA deverá apresentar declaração da Municipalidade competente com 
a indicação de sua data-limite de recolhimento ou, se for o caso, da condição de 
isenção; 

b) Mensalmente a CONTRATADA deverá apresentar comprovante de recolhimento do 
ISSQN por meio de cópias autenticadas das guias correspondentes ao serviço 
executado e deverá estar referenciado à data de emissão da nota fiscal, fatura ou 
documento de cobrança equivalente; 

c) Caso, por ocasião da apresentação da nota fiscal, da fatura ou do documento de 
cobrança equivalente, não haja decorrido o prazo legal para recolhimento do 
ISSQN, poderão ser apresentadas cópias das guias de recolhimento referentes ao 
mês imediatamente anterior, devendo a CONTRATADA apresentar a documentação 
devida quando do vencimento do prazo legal para o recolhimento; 

d) A não apresentação dessas comprovações assegura ao CONTRATANTE, o direito de 
sustar o pagamento respectivo e/ou os pagamentos seguintes. 

PARÁGRAFO SÉTIMO 

O pagamento estará condicionado à apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em nome do 
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA "PAULA SOUZA" - RUA DOS ANDRADAS, 
140 - BAIRRO SANTA IFIGÊNIA - CEPo 01208-000 - SÃO PAULO/SP - CNPJ Nº 
62.823.257/0001-09, INSCRiÇÃO ESTADUAL ISENTA, encaminhada à sede da 
CONTRATANTE, que deverá obrigatoriamente constar: 

• nº do contrato; 
• nº nota de empenho; e, 

• nº do processo. 
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c) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 
sociedades empresárias ou cooperativas; 

d) Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando
se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, tratando-se de sociedade empresária estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ) ou Cadastro de Pessoas Físicas - CPF; 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativo à 
sede ou ao domicílio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto do certame; 

c) Certidão de regularidade de débito com as Fazendas Estadual e Municipal, da sede ou do 
domicílio da licitante; 

d) Certidão de regularidade de débito para com o Sistema de Seguridade Social (INSS); 
e) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Positiva com efeitos de Negativa, relativa a 

tributos federais e dívida ativa da União . 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Constituição das Leis 
do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei nQ 5.452, de 1Q de maio de 1943. 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

OUTRAS COMPROVAÇÕES 

a) Declaração subscrita por representante legal da empresa, elaborada em papel 
timbrado, atestando que: 

• Se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, em acordo com 
o Decreto estadual nQ 42.911, de 06/03/1998. 

• Inexistência impedimento legal para licitar e contratar com a Administração, em 
virtude das disposições da Lei estadual n° 10.218, de 12 de fevereiro de 1999. 

PARAGRÁFO QUARTO 

A comprovação da subcontratação dar-se-á por meio da apresentação de cópias 
reprográficas de contratos de prestação de serviços. 
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A prática de atos que atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra 
princípios da administração pública, ou que de qualquer forma venham a constituir fraude 
ou corrupção, ao longo da execução do contrato, será objeto de instauração de processo 
administrativo de responsabilização nos termos da Lei Federal nQ 12.846/2013 e do Decreto 
Estadual nQ 60.106/2014, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas 
nos artigos 87 e 88 da Lei Federal nQ 8.666/1993. 

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL 

Fica dispensada a CONTRATADA da apresentação de garantia contratual para a execução do 
objeto do presente contrato, conforme faculta o artigo 56 da Lei Federal nQ 8666/93 e as 
suas alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSiÇÕES FINAIS 

Fica ajustado, ainda, que: 

I. Consideram-se partes integrantes do presente Termo de Contrato, como se nele 
estivessem transcritos: 

a) o Termo de Referência . 

b) a proposta apresentada pela CONTRATADA; 

c) a RESOLUÇÃO SDECTI NQ 12, DE 28-3-2014; 

d) cópia do ato de dispensa de licitação e ratificação. 

11. Aplicam-se às omlssoes deste contrato as disposições normativas indicadas no 
preâmbulo deste Termo de Contrato e demais disposições regulamentares pertinentes. 

111. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Termo de Contrato, não resolvidas 
na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de 
São Paulo. 
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4.327 

Fonte: Banco de dados do Vestibulinho das Etec's. 

111- Processo de seleção dos candidatos classificados para 2ª fase dos cursos com prova 
de aptidão e previsão de 620 (seiscentos e vinte) inscritos, um pouco abaixo da 
média resultante dos Vestibulinhos de 1Q semestre realizados nos últimos três anos, 
conforme Quadro 3 a seguir: 

Quadro 3: Candidatos classificados para a 2ª fase dos cursos com prova de aptidão nos três últimos 

anos. 

And 1:2 semestre. 

2017 566 
2018 325 

2019 615 
Fonte: Banco de dados do Vestibulinho das Etec's. 

IV - Processo de seleção (inscrição, impressão, aplicação e correção de prova) e 
classificação para candidatos para preenchimento de vagas· dos cursos de 
Especialização técnica de nível médio e previsão de 470 (quatrocentos e setenta) 
inscritos, um pouco abaixo da média resultante dos Vestibulinhos de 1Q semestre 
realizados nos últimos três anos. 

Quadro 4: Candidatos inscritos para os cursos de Especialização técnica de nível médio nos três últimos 
anos. 

Ano 12 semestre 

2017 519 
2018 491 
2019 440 

Fonte: Banco de dados do Vestibulinho das Etec's. 

V - Analise, processamento e julgamento de redução do pagamento da taxa de 
inscrição, de acordo com as Leis estaduais nQ 16.382, de 31 de janeiro de 2017 e nQ 

12.782, de 20 de dezembro de 2007 conforme breve histórico de cinco semestres 
constante no Quadro 5 a seguir: 

Quadro 5: Candidatos que solicitaram a redução da taxa de inscrição nos cinco últimos 
vestibulinhos. 
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Especialização 
técnica de nível 
médio e acesso às 
vagas 
remanescentes do 22 

módulo nos cursos 
técnicos 

total 

trut8 Centro 
Pau1aSouUl GOVERNO DO ES1ADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Quantidade de candidatos 2.140 
potencialmente matriculados 
no último ano do Ensino 
médio (32 série ou no último 
semestre da EJA) ou em curso 
superior, em nível de 
graduação ou pós-graduação, 
cuja renda por candidato seja 
de até dois salários mínimos 

142.692 

2.582 

141.402 
Fonte: Banco de dados do Vestibulinho das Etec's. 

2 - OBJETIVOS 

2.233 

146.306 1 

Para o 12 semestre de 2020, operacionalizar todas as atividades pertinentes ao 
Processo Vestibulinho das ETECs, incluindo a divulgação dos processos, realização 
das inscrições, a elaboração, aplicação e correção das provas: 

- dos processos seletivos e c1assificatórios de discentes para ingresso nos cursos 
técnicos integrados ao ensino médio, ensino técnico modular concomitante ou 
subsequente ao ensino médio presencial e à distância, educação de jovens e adultos 
de ensino técnico integrado ao ensino médio e ensino médio regular relacionados 
no Anexo I (podendo ter alterações, ou caso sejam implantados novos cursos, novas 
Etecs ou novas classes descentralizadas); 

11- dos processos para acesso do preenchimento de vagas remanescentes do 22 módulo 
das habilitações do ensino técnico dos cursos relacionados no Quadro 8 a seguir: 

Quadro 8: Cursos para processo seletivo de acesso ao 22 módulo/2ª série (vagas 
remanescentes) 

- , 

I ~gresso ·no 1 2 semestre de 2020 

Administração 

Ed ificações 

Eletrotécnica 

Ensino Médio 

Desenvolvimento de Sistemas 

Logística 

Mecânica 
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c) Desenvolver, revisar e produzir o texto e imagem do material gráfico e digital 

que será utilizado no processo de divulgação, sujeito à aprovação da 

CONTRATANTE; 

d) Desenvolver, revisar e produzir o material gráfico e digital para o processo de 

inscrição dos candidatos onde o mesmo será sujeito à aprovação da 

CONTRATANTE; 

e) Verificar a coerência entre as informações divulgadas e as das portarias 

produzindo os materiais de divulgação conforme orientações, especificações e 

quantidades determinadas; 

f) Ser responsável pelos serviços de criação e protótipo da arte final, impressão e 

distribuição do material nas unidades sedes das Etecs e das classes 

descentralizadas; 

g) Ser responsável por produções fotográficas e/ou personalizações; 

h) Disponibilizar para os candidatos um canal de atendimento para informações ou 

esclarecimentos de dúvidas do processo de inscrição; 

i) Manter em cada unidade da Etec um coordenador do Vestibulinho para divulgar 

e operacionalizar o processo seletivo nos principais meios de comunicação local; 

j) Disponibilizar os materiais de divulgação e de inscrição, no mínimo, três semanas 

antes do início do processo; 

k) Fornecer a prova de materiais gráficos e digital para verificação, quando 

requisitada pelo CEETEPS. 

4.1.1- MATERIAIS PARA A DIVULGAÇÃO NO 1º SEMESTRE/2020 

Tipo de divulgação: Cartaz 
Tipo de Mídia: Couchê Fosco - Gramatura 90 g/m2 - 4xO 

Tamanho: A3 
Quantidade: 120.000 (cento e vinte mil) 

Tipo de divulgação: Folder 
Tipo de Mídia: Couchê Fosco - Gramatura 90 g/m2. 
Tamanho: Formato Aberto 21x45 /Formato Fechado 21x15 - dobras paralelas 
Quantidade: 1.100.000 (um milhão e cem mil) 

Tipo de divulgação: Flyer 
Tipo de Mídia: Couchê Fosco - Gramatura 90 g/m2. 
Tamanho : Formato Aberto 9,9x21cm 
Quantidade: 4.000.000 (quatro milhões) 
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a) Elaborar e disponibilizar o material referente à respectiva divulgação; 

b) Desenvolver, revisar e produzir texto e imagem do material que será utilizado 

no processo de tal divulgação; 

c) Desenvolver, revisar e produzir o material para o processo de inscrição dos 

candidatos; 

d) Disponibilizar o material digital referente a inscrição para solicitação da 

redução do pagamento da taxa de inscrição; 

e) Verificar a coerência entre as informações divulgadas e as constantes nas 

portarias do Ceeteps; 

f) Disponibilizar um sistema online para inscrição e que contenha usabilidade 

para dispositivos móveis; 

g) Disponibilizar para os candidatos um canal de atendimento telefônico por meio 

de 0800 e endereço eletrônico de e-mail para informações ou esclarecimentos 

de dúvidas sobre o processo de inscrição para solicitação de redução; 

h) Fornecer as provas de materiais gráficos e digitais para verificação, quando 

requisitadas pelo CEETEPS. 

A fim de informar e esclarecer os procedimentos adotados para o respectivo 

processo, fora encartada a Portaria CEETEPS-GDS nº 2.296, de 11 de outubro de 

2018 (Vestibulinho 1º semestre/2019 - Anexo 111), que estabeleceu normas para a 

concessão de redução do pagamento da taxa de inscrição para o Processo Seletivo 

Vestibulinho -1º Semestre de 2018, das Escolas Técnicas Estaduais. 

4.2.1- MATERIAIS PARA A INSCRiÇÃO PARA REDUÇÃO 

• Ficha de Inscrição para redução da taxa de inscrição - Matriz única para todos 

os cursos e o candidato irá preencher/escolher eletronicamente a unidade de 

ensino (Etec) que será exibido na página eletrônica do processo de inscrição. As 

normas para concessão de isenção e redução da taxa de inscrição serão definidas 

em Portaria específica do CEETEPS. A análise dos pedidos de redução da taxa de 

inscrição será de responsabilidade da CONTRATADA, bem como a divulgação do 

resultado da análise dos pedidos. 

• Legislação - Alocar na página do site a documentação pertinente ao processo de 

solicitação e concessão de isenção/redução da taxa de inscrição para o 

vestibulinho. 
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o pagamento da taxa de inscrição poderá ser feito em qualquer agência da 
rede bancária ou em local autorizado para tal fim, na conta indicada pela 
CONTRATADA. 
A Contratada deverá disponibilizar à Contratante para teste todo o processo 
eletrônico que será utilizado para inscrição eletrônica informatizada antes do início 
das inscrições. 
A Contratada deverá disponibilizar ao CEETEPS, em tempo real (on-line), a partir do 
início das inscrições acesso ao número de inscrições pagas e não pagas, 
apresentando a relação candidato/vaga por habilitação, período e Etec. 
A Contratada deverá encaminhar, sem custos para o candidato por meio eletrônico 
informações confirmando a sua inscrição, endereço e prédio do exame. 
Ao final do processo de inscrição a Contratada deverá disponibilizar ao CEETEPS um 
relatório dos candidatos inscritos por local, período e ordem do número de inscrição 
para análise da demanda. 

Após a análise e aprovação dos cursos pelo CEETEPS a Contratada deverá 
disponibilizar para as Etecs, CEETEPS e candidatos as eventuais informações aos 
interessados sobre os cursos que foram ou não aprovados, além de disponibilizar 
no site do Processo Seletivo, para os candidatos, consulta através de uma Área 
restrita aos mesmos as informações pertinentes a inscrição. 

A Contratada se responsabilizará pelo processamento de dados fornecidos pelos 
candidatos na ficha de inscrição, a partir dos quais elaborará e emitirá o cadastro geral 
dos inscritos e os demais relatórios pertinentes ao processo de aplicação de provas. 

A contratada deverá ainda disponibilizar um sistema online (e que contenha 
usabilidade para dispositivos móveis) para inscrição que seja capaz de atender a 
demanda projetada de expectativa de inscritos para todos os serviços contratados, 
conforme quadro 9 a seguir. 

Quadro 9: Demonstrativo de intenção de Inscrições (pagas e não pagas) por dia durante o 
período de inscrição para o processo seletivo Vestibulinho nas Escolas Técnicas nos 
últimos três anos (lQ e 2Q semestres): 
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no site do Processo Seletivo, para os candidatos, consulta através de uma área 
restrita aos mesmos com informações pertinentes a inscrição. 

A CONTRATADA se responsabilizará pelo processamento de dados fornecidos 

pelos candidatos na ficha de inscrição, a partir dos quais elaborará e emitirá o cadastro 

geral dos inscritos e os demais relatórios pertinentes ao processo de aplicação de 

provas. 

Considerando a previsão de inscritos conforme demonstrado nos Quadros 1 a 4 

do item 1 - OBJETO, a CONTRATADA deverá garantir a funcionalidade do portal para 

acesso ao gabarito e às listas de classificação. 

Ainda, deverá prever infraestrutura de hardware suficiente para garantir o 

acesso simultâneo de muitos usuários (picos de acesso), buscando otimizar os 
servidores que serão utilizados para o acesso e o armazenamento do banco de dados 
dos inscritos, a fim de não comprometer seu desempenho, garantindo que o portal 
sempre estará funcionando. No quadro 10 a seguir, temos o quantitativo do pico 

máximo de seções diárias acessados pelos candidatos no portal do Vestibulinho. 

Quadro 10: Picos de seção diária no Portal do Vestibulinho nos últimos três anos (lQ 

semestre): 

ano 1Q semestre 

2017 885.000 

2018 665.000 
2019 725.800 

Considera-se ainda que além das inscrições, há consultas ao site sem inscrição 
e inscrições sem finalização por parte dos candidatos. 

4.3.1- MATERIAIS PARA A INSCRiÇÃO: 

• Manual - Uma versão eletrônica disponível no site para ciência do candidato 

e/ou responsável. Deverá ser disponibilizado pela Contratada em seu endereço 

eletrônico, três dias antes do início do processo de inscrição. O conteúdo do 

Manual obedecerá às diretrizes publicadas nos decretos e portarias que regem 

o processo Vestibulinho, de responsabilidade da Contratada. 

• Ficha de Inscrição - Matriz única para todos os cursos. O candidato irá 

preencher/escolher eletronicamente a unidade de ensino (Etec), modalidade de 

curso, habilitação, horário e série/módulo que serão exibidos na página 
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• Contact center - atendimento humano de segunda a sexta-feira das 8 às 20h, 
atendimento digital 24 horas por dia, 7 dias por semana; 

• SMS/e-mails inscritos: cobrança, avisos, confirmação de inscrição, local de 
exame; 

• Sistema de acesso on-line (e que contenha usabilidade para dispositivos 
móveis) para consulta por parte da coordenação local de candidatos inscritos 
por curso/período/pagos e não pagos (em tempo real), com atualização dos 
pagamentos diariamente; 

• Sistema de acesso on-line (e que contenha usabilidade para dispositivos 

móveis) para consulta por parte da coordenação local e pessoa (s) designada 

(s) pelo CEETEPS, contendo acesso a relatórios de etecs, cursos e vagas; 

inscritos pagos por curso (demanda); total de inscritos pagos e não pagos por 

curso; total de inscritos pagos e não pagos por unidade; cursos que não 

fecharam demanda; cursos que fecharam demanda; demanda de todos os 

semestres; cursos aprovados e não aprovados; inscritos pagos por curso 

(demanda) controle final; cursos mais procurados aprovados; demanda de 

abstenção, com atualização diária; relação dos prédios para o dia do exame 

separadas por tipo de rede de ensino (estadual, municipal, particular, federal e 

outras). 

• Manutenção dos sistemas de inscrição e do site do processo seletivo; 

• Sistema para preenchimento dos dados de abstenção no dia do exame; 

• Geração de boleto para pagamento da taxa de inscrição na rede bancária, 
admitindo-se também, uma área específica para efetuação do pagamento via 
cartão de crédito. 

4.4 - ELABORAÇÃO DAS PROVAS 

As provas deverão ser elaboradas por bancas constituídas por profissionais 
indicados pela Contratada, respeitando os conteúdos e as competências de 
aprendizagem para cada modelo de avaliação previsto no objetivo do contrato: 

a. Conteúdos do Ensino Fundamental II do 6Q ao gQ ano: Ensino Técnico Integrado 

ao Ensino Médio, Ensino Técnico Modular e Educação para Jovens e Adultos: 

Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio; 

b. Conteúdos específicos de cada habilitação do ensino técnico e respectivo grau 

modular: Acesso para preenchimento de vagas remanescentes do 2Q módulo; 
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de questões médias e 20% de questões difíceis. As questões com seu grau de 
dificuldade deverão ser distribuídas uniformemente sem iniciar com uma questão 
difícil. 

Na montagem das questões o elaborador deverá seguir obrigatoriamente 
os seguintes aspectos: fidelidade aos conteúdos do programa previsto, nível de 
dificuldade estimado, desenvolvimento de questões interdisciplinares e 
contextualizadas com a atualidade e determinar um tempo médio para resolução 
das questões propostas. 

As questões necessitarão apresentar 5 (cinco) alternativas de resposta e, para quais 
devem : 

• Apresentar somente uma resposta correta; 

• Serem independentes entre si; 

• Serem redigidas de forma coerente e coesa; 

• Evitar pistas que sugiram a resposta certa; 

• Ser homogêneas no conteúdo integrando uma mesma família de fatos e ideias; 

• Ser homogêneas na forma expressa sem a destruição da mesma extensão; 

• Ser escolhidas uma ordem crescente ou decrescente (gradação), obedecendo a 

mesma ordem em todas as outras questões; 

• Evitar frases corriqueiras; 

• Evitar repetições de termos constantes na raiz na forma idêntica ou afim. 

o processo de elaboração das questões das provas deverá ser acompanhado 
por um especialista da Contratada, em medidas educacionais, para verificar se o 
princípio norteador determinado na portaria de abertura do processo Vestibulinho 
foi respeitado na elaboração das questões. 

4.4.3 - SERViÇOS/ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER CONTEMPLADOS PARA A 

ELABORAÇÃO DAS PROVAS: 

• Contratação de docentes que comporão as bancas elaboradoras das provas -
(banca vestibulinho e banca certificação de competências); 

• Editoração da prova (normais e especiais); 

• Impressão das provas; 

• Distribuição das provas e do material de aplicação/apoio. As provas deverão 
ser acondicionadas em envelopes plásticos invioláveis com lacre de segurança. 
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TDAH e afins 
sem sem 

211 
registro registro 

Motora 165 167 182 

Visual 115 98 146 
Fonte: Banco de dados do Vestibulinho das Etec's. 

Destaca-se ainda, os tipos de necessidades e provas que os candidatos com 
deficiências poderão requerer no ato da inscrição conforme quadro 12 a seguir: 

Quadro 12: Tipos de prova para cada necessidade e grau de deficiência : 
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Motora 

Motora 

Motora 

Motora 

Motora 

Motora 

Motora 

Motora 

Visual 

Visual 

Visual 

Visual 
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Monoplegia 

Monoplegia 

Paraplegia 

Paraplegia 

Paraplegia 

Paraplegia 

Tetraplegia 

Tetraplegia 

Tetraplegia 

Parcial 

Parcial 

Total 

Total 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Prova ledor (fiscal para ler e transcrever a prova) em sala 
de fácil acesso 

Prova normal em sala de fácil acesso 

Prova ampliada (fonte 25) em sala de fácil acesso 

Prova ditada (fiscal para transcrever o gabarito) em sala de 

fácil acesso 

Prova ledor (fiscal para ler e transcrever a prova) em sala 
de fácil acesso 

Prova normal em sala de fácil acesso 

Prova ditada (fiscal para transcrever o gabarito) em sala de 

fácil acesso 

Prova ledor (fiscal para ler e transcrever a prova) em sala 
de fácil acesso 

Prova normal em sala de fácil acesso 

Prova ampliada (fonte 25) 

Prova ledor (fiscal para ler e transcrever a prova) 

Prova ampliada (fonte 25) 

Prova ledor (fiscalya-,,-~ ler ~transcrever ~prova) ___ , 

Deverá atender ainda, as demais necessidades especificas que possam ser 
solicitados em conformidade com legislações vigentes. 

Para o dia da aplicação do exame, a contratada deverá disponibilizar: 

• Material de aplicação/apoio: listas de inscritos por Etec em ordem alfabética, 

inscritos por prédio em ordem alfabética, listas de presença, listas de porta, 

batentes com número de sala, etiquetas de carteira, etiquetas de envelopes de 

prova, etiqueta de envelopes de provas para candidatos com deficiência, cartaz 

de sala (a3), etiquetas de caixa de prova, folhas ópticas prova objetiva com dados 

variáveis, atas de ocorrências de prédio e ocorrências de sala, manual do 

coordenador de prédio, do fiscal e do volante, material de sinalização (setas, 

sanitários), kit fiscal e coordenador (caneta azul, vermelha e estilete), crachá de 

identificação para todos os prestadores 

• Apoio: material de escritório para os prestadores de serviço de fiscalização e 

coordenação contendo caneta azul, preta e vermelha, lápis, borracha, estilete, 

régua e fita adesiva. 
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• Quantidade suficíente de bebedouros elétrícos para água, para atender aos 

candidatos e prestadores de serviço no dia do exame, com reposição (caso 

necessário) dos galões de água, bem como copos de água a serem 

disponibilizados. Os bebedouros deverão ser instalados de acordo com as 

normas de segurança vigente. 

• Cestos de lixo em quantidade suficiente, espalhados pelo prédio durante todo o 

dia do exame, com a retirada do lixo e acondícionamento de acordo com 

informações a serem passadas e com a reposição de sacos de lixos vazios para 

serem utilizados durante todo o dia do exame. 

4.5.5 - ALIMENTAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERViÇO NO DIA DO EXAME 

A CONTRATADA deverá fornecer alimentação adequada de acordo com as 
necessidades nutrícionais dos prestadores de serviço até às 11 da manhã do dia do 
exame, prevendo alimentos para pessoas que possuem restrições alimentares, tais 
como: intolerância à gluten e/ou a lactose e/ou peixe e/ou frutos do mar e/ou frutas 
e/ou legumes e/ou verduras e/ou ovos. 

Caso algum prestador de serviço possua alguma intolerâncía alimentar citada 
acíma, deverá comunícar à CONTRATADA com antecedência de 2 (dois) dias da 
realização do exame. 

Os Kit Lanches, deverão ser em quantidade suficiente para atender as 
necessidades dos prestadores de serviço (pelo menos um por pessoa) a serem entregues 
na sala de coordenação no dia do exame, contendo: um lanche, um suco de frutas de 
boa qualidade (200ml), uma barra de cereal de boa qualidade, e um chocolate. 

Os lanches deverão ser de Pão de leite com pasta de frango (frango com 
cenoura ralada e requeijão) e/ou Pão preto com peito de peru e queijo branco e/ou 
Pão branco tipo Ciabatta com requeijão, queijo prato e presunto e/ou Pão de fubá 
com mussarela, salame e maionese e/ou Pão francês com presunto, queijo prato, 
tomate e maionese e/ou Pão integral com pasta de frango (frango com cenoura 
ralada e requeijão), possuir 120 gramas no mínimo, ser devidamente preparados 
seguindo as normas de higiene e de segurança alimentar, acondicionados em sacos 
transparentes individuais, etiquetados com prazos de fabricação, validade e 
conteúdo dos mesmos. 

Os sucos deverão ser entregues preferencíalmente gelados, obedecendo o 
prazo de validade de cada um. 
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A contratada deverá prover ao candidato e ao público em geral a consulta 

no seu site à classificação final através do CPF, por município, por Etec e por curso. 

4.6.2 - RESULTADO FINAL 

A Contratada processará o resultado final, totalizando as notas obtidas de acordo 
com os critérios estabelecidos na portaria que rege o processo Vestibulinho, 

emitindo os relatórios de classificação em número suficiente para atender às 
necessidades do CEETEPS. 
A Contratada deverá divulgar o resultado através do portal do candidato e 

lembretes via e-mail e SMS aos candidatos. 

A Contratada deverá encaminhar listas em formato Excel e PDF às Etecs e a 
contratante. 
Os relatórios e a listagem de classificação geral deverão ser entregues com pelo 
menos 1 (um) dia útil antes da data definida para a divulgação de resultados. 

4.7 - RElATÓRIOS FINAIS 

Deverão ser disponibilizados para o CEETEPS informações separadas por Etec em 
tempo real, por meio de sistema eletrônico conforme disposto no item 4.3.2 e 
também em mídia eletrônica, além dos relatórios elencados no Quadro 13 a seguir, 

nos formatos excel, access e sql: 

Quadro 13: Relatórios e periodicidade. 
PROCt:sSO DE INSCRIÇ,Ã0 

Período Relatório 

Quantidade geral de solicitações de redução da taxa, 

No lQ dia de inscrição quantidade de solicitações com entrega dos documentos 

solicitados e quantidade de reduções deferidas. 

Durante o período de inscrição/diariamente Relatório de demanda por Etec/curso/turno. 

Os dados cadastrais dos candidatos incluindo as necessidades 

especiais. 

Relatório contendo a forma de pagamento por candidato. 

Os dados cadastrais dos candidatos que não efetuaram o 

Após o término do período de inscrição 
pagamento. 

Relatório de demanda por Etec/curso/turno. 

Relação geral das turmas que não obtiveram demanda com as 

respectivas turmas escolhidas para 2' opção desses 

candidatos, além de um relatório detalhado conforme modelo I 

constante no anexo VII. 
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• Divulgação dos locais de prova com respectivo horário de aplicação com 
antecedência de no mínimo 3 dias antes do exame através do portal do 
candidato e lembretes via e-mail e SMS; 

• Aplicação do exame com o apoio de coordenadores de prédio, fiscais, volantes 
e auxiliares contratados em quantidade suficiente; 

• Fiscais especializados para atender candidatos portadores de necessidades 
especiais; 

• Padronizar os procedimentos relativos à aplicação da prova, tais como: 
abertura e fechamento dos portões dos locais de exame; sinalização indicativa 
quanto à identificação das salas, banheiros e sala de coordenação; rigor 
quanto à fiscalização do uso de objetos proibidos no local de exame, conforme 
anexo li, entrega de folhas de resposta e cadernos de prova aos candidatos; 
horário único de início da prova, após entrega dos cadernos de prova (em 
todos os locais de prova); bem como os demais procedimentos referentes aos 
colaboradores do processo; 

• Padronizar o atendimento às candidatas lactantes, responsabilizando um 
único profissional para o devido encaminhamento; e deverá disponibilizar 
l(uma) sala para acompanhante da criança; 

• Fornecimento de alimentação para todos os prestadores no dia do exame; 

• Definição de locais pré-definidos para recebimento e recolhimento do material 
utilizado no dia do exame; 

• Recolhimento das provas e do material de aplicação em 3 dias úteis após a 
realização do exame e em malote de lona reforçado e lacrado; 

• Leitura das folhas ópticas da prova objetiva; 

• Análise das ocorrências do dia do exame: salas e prédios; 

• Confecção e disponibilização das listas de classificação geral para cada Etec -
lª opção e 2ª opção, por curso, período e turma; 

• Divulgação das listas de classificação geral no site da contratada, na lª 
quinzena de janeiro e julho; 

• Geração dos relatórios: forma de pagamento das inscrições, questionário 
socioeconômico em formato excel, estatísticas de respostas, demanda por 
etec (curso, período), indicação dos itens de dificuldade e discriminação das 
provas - separados por modalidade de ensino nos formatos excel, access e sql; 

• Disponibilização do banco de dados ao final do processo seletivo um dia antes 
da divulgação da lista de aprovados, entregues separadamente para cada 
unidade com todos os dados dos candidatos, inclusive informando se os 
mesmos são contemplados ou não da redução da taxa de inscrição, as 
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de prédios a serem utilizados no dia do exame, a fim de garantir o fornecimento 

de energia e o atendimento de eventuais ocorrências de falta de energia; 

• Caso necessário, a contratada deverá arcar com as despesas das autorizações e 

licenças nos órgãos competentes, de acordo com a legislação vigente, para o 

funcionamento do Vestibulinho em questão (Polícia Militar e/ou CET e/ou Vara 

da Infância e do Adolescente); 

• Garantir a todos os candidatos a realização do exame em prédios que possuam 

boas condições de infraestrutura; 

• Prorrogar as inscrições para o Processo seletivo Vestibulinho, sempre que a 

CONTRATANTE solicitar; 

• Garantir o direito do candidato de realizar o exame em outra data, na ocorrência 

de caso fortuito, como guerras, e/ou de força maior, decorrente das forças da 

natureza, como desastres ou catástrofes naturais, e a CONTRATADA seja 

impossibilitada de aplicar o exame no dia e hora combinados; 

• As demandas relacionadas ao processo seletivo são de responsabilidade da 

CONTRATADA; 

• Assumir as responsabilidades técnicas e civis pela execução dos serviços perante 

ao CONTRATANTE, por danos resultantes de procedimentos inadequados 

efetuados de forma dolosa ou culposa por empregados ou representantes da 

CONTRATADA e, ainda, pelo fiel cumprimento das leis e normas vigentes; 

• Firmado o contrato, a Instituição CONTRATADA deverá se reunir com a 

CONTRATANTE, a fim de estabelecerem, conjuntamente, o cronograma e as 

diretrizes para a elaboração do Plano de Execução dos Serviços Contratados, no 

qual constarão as etapas de trabalho a serem cumpridas, bem como os prazos 

estipulados para as diversas fases do evento. 

• Oferecer em conformidade com a legislação vigente em cada município de 

aplicação do exame, encaminhamento para atendimento médico aos 

candidatos, em casos emergenciais, nos locais de aplicação do exame arcando 

com as despesas disto decorrentes, de forma a garantir todas as condições para 

o atendimento, sendo responsabilizada pelas situações de omissão de socorro. 

S.1- DA POSSIBILIDADE DE SUBCONTRATAÇÃO 

Não poderão ser subcontratados os serviços do presente contrato salvo: 

• Serviços de gráfica; 

• Serviços de transporte, armazenagem e entrega no local de aplicação das provas; 
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A Contratante e a Contratada deverão designar gestores para acompanhamento 
das ações previstas no respectivo Termo de Referência, após a assinatura do 
contrato. 

o Gestor da Contratada deverá apresentar ao Gestor da Contratante 
relatórios de todas ações previstas, conforme disposto no item 4.7 deste Termo de 
Referência. 

8 - VALOR DA CONTRATAÇÃO 

Os serviços deverão ser cotados pelo valor a ser cobrado pela estimativa do 
número de inscritos. 

Até o limite de 307.090 (trezentos e sete mil e noventa) de candidatos 
inscritos, a contratada será remunerada multiplicando o valor da inscrição ofertado 
pelo quantitativo efetivamente de inscritos para prestarem a prova (inscrição pagas 
e isenções/reduções concedidas). 

A remuneração da CONTRATADA pelas inscrições que excederem os 
quantitativos descritos o parágrafo terceiro será feita pela multiplicação das 
inscrições excedentes por R$ 14,70 (quatorze reais e setenta centavos), que 
correspondem à parcela de custo variável, conforme descrito na tabela do caput 
deste artigo. 

O valor a ser contratado é estimativo e poderá sofrer redução ou acréscimo, 
tendo em vista que o número total de inscritos será conhecido somente após a 
entrega do relatório do banco de dados dos candidatos que participarão do 
certame. 

A CONTRATADA providenciará a agência e conta bancária onde será 
depositado o valor da inscrição. O número da agência e conta constará do boleto, a 
ser impresso pelo candidato, e será informado às administradoras de cartão de 
crédito em função da transferência dos valores pagos em cartão de crédito pelos 
candidatos, por ocasião do período de inscrição, para o pagamento da taxa de 
inscrição. 

A CONTRATADA disponibilizará relatório final sobre as inscrições, o 
pagamento e isenções/reduções das taxas de inscrição. 

Fica a cargo da CONTRATADA o recolhimento da taxa de inscrição mediante 
boleto bancário. Admite-se, também, o recebimento através de área específica 
dentro do portal do candidato para efetuação do pagamento via cartão de crédito. 
Os valores recolhidos pela CONTRATADA serão repassados a CONTRATANTE, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis após o encerramento das inscrições. 
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Item 1 - Objeto 

Subitem I 

Subitem 11 

Subitem III 

Subitem IV 

Total 

Centro 
?;lu la Souza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DQ ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Expe'ctativa do número de inscritos 

300.000 

6.000 

620 

470 

307.090 

Valor da taxa de inscrição: Valor total da contratação / Expectativa do número de 

inscritos = R$ 30,00 

8.2 DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERViÇOS 
8.2.1 Inscrições: são consideradas atividades de inscrições todas as ações que 

antecedem a aplicação das provas, tais como: divulgação do processo de redução 
da taxa de inscrição e das inscrições; inscrições dos candidatos; informações 

necessárias sobre o processo de inscrição: formulário de inscrição, pagamento da 
taxa de inscrição; informações aos interessados sobre os cursos que foram ou não 
aprovados; site de inscrição; processamento de dados fornecidos pelos candidatos 
na ficha de inscrição; e a entrega dos relatórios referentes ao processo de inscrição 
solicitados no Quadro 13 do item 4.7. 

8.2.2 Aplicação das provas: são consideradas atividades de aplicação das provas todas 
as ações que antecedem o resultado final, tais como: elaboração das provas; 
preparação das provas; elaboração de formulários e materiais necessários para 

aplicação das provas; aplicação das provas nos locais de exame; oferecimento de 
condições adequadas de trabalho aos prestadores de serviço no dia do exame, 
oferecimento de condições de atendimento apropriado aos candidatos com 

necessidades especiais; disponibilização de materiais de aplicação/apoio; e a 
entrega dos relatórios referentes ao processo de aplicação de provas solicitados no 
Quadro 13 do item 4.7. 

8.2.3 Resultado Final: são consideradas atividades de resultado final todas as ações que 

finalizam o processo seletivo vestibulinho, tais como : correção das provas; 

processamento do resultado final; divulgação dos resultados e da lista de 
classificação; e a entrega dos relatórios referentes aos resultados finais solicitados 
no Quadro 13 do item 4.7. 
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ANEXO I 

Relação de municípios, unidades e suas respectivas habilitações 

, \ ' I I I I' (::!. 1 ~ ._ I !}.: ~, I' '. 1i . ., 

Adamantina Etec .~ng , 'Herval Bellusci AgraneBód0 

Agropecuária 

Agmpecuária - Integrado ao Ensino 
Médio 
Meio Ambiente 

Zootecnia 
-

Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente Açúcar e Álcool 

Adm lnistraçãe. 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

Ag.e~te Comunitário de -Saúde 

Comércio 

Contabilidade 

Desenvolvimento de Sistemas 

Enfer:magem 

Ensino Médio 

Des~nlJo lvlmento de Sistemas 

Desenvolvimento de Sistemas -
Integrado ao Ensino M édio 

Il'ltorrnática para Internet 

Mecânica 

Recursos HtimanG>s 
Redes de Computadores 

Seeretariado'- (EaD • Sernipresenclal) 

Segurança do Trabalho 

Aguaí Etec Arnaldo Pereira Cheregatti Adrninistraç~o 

Administração - (EaD - On-line) 

,Administração - Integrada ao Ensino 
Médio 
Comércio - (EaD - On-line) 

Des-envo.lvimento qe Sistemas 

Ensino Médio 

Guia de. Turisrn0 - (EaD • On-line) 

Logística 

Meio Ai'flt;)jente 
0 

Secretariado - (EaD - On-line) 
-
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Amparo 

Andradina 

--

ütritto 
Paula Souza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

, • • 1. , :1 j, . ,.r • 

Etec Prof. Dr. José Dagnoni - Logística 
Extensão EE João XXIII 

-
M arketihg 

Serviços Jurídicos 

Etec JOã0 Belarmino Adllíjl1lst~ação 

Contabilidade 

Design de Interiores 

Edificações 

Eletrôhlca - Integrado ao fnsino 
Médi0 

Eletrotécnica 

. El1ferrrfagem 

Ensino Médio 

Evftntos 

Desenvolvimento de Sistemas 

Desenvolvimento de "Sistem'as -
Ihtegrad0 a9. Ensino Médio 

Logística 

Mecânica 

Química 

Qu fl'l")ICa- I ntegra dc:> a<j> Ensino Méclío 
Segurança do Trabalho 

Turisn1p R'e<::eptivo 

Etec Sebastiana Augusta de Agronegócio 
Moraes 

Agropecuária - Alternância 

Agropecuá ria - Integrado ao Ensino 
Médio 

FIC:>fe5t qS 

Informática para Internet - Integrado 
ao Ensino Médio 

Produção de C.ana~de-Açúcar 

Etec Sebastiana Augusta de Administração 
Moraes - Extensão EE Alice 
Marques da Silva Rocha 

Desenvolvimento de Sistemas 

Gestão Pública 

Informática para Internet 

Logística 

Recursos Humanos -
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Araçoiaba da 
Serra 

Araraquara 

Centro 
Paula Souza 

~ÃO 
PAULO 
-GOVERNO PO ESTAPO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

1\, I " I·::t··-, I" 

Etec de Araçatuba - Extensão Desenvolvimento de Sistemas -

EE Dr. Clóvis de Arruda Campos Integrado ao Ensino Médio 
(interdependente) 

<lulmlca - Integrado ao Ensino l'VIéd io 
(interdependente) 

Etec de Araçatuba - Extensão Administração 
EE Manoel Bento da Cruz 

Desenvolvimento 'de Sistemas 

Informática para Internet 

Loglstica 

Marketing 

Etec de' Araçatuba - ~xtenSã0 CCilnta lDilldê;lde 
EE Prof. Vitor Anton io Trindade 

Finanças 

Recursos l1umanos 

Kedes de Computadores 

Etec Fernando PrestêS - Administração 
Extensão EM elE Profº Osmar 
Glaoomelll 
Etec Profª Anna de Oliveira Administração 
Ferraz 

Admi nistraçã'Ó - (,EaD - Telecurso Tec) 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

Agendamento .deVlagem 

Agente Comunitário de Saúde 

Cont~bilidade .. 

Desenvolvimento de Sistemas 

Enfermagem .-
Ensino Médio 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
Administração (Çursó Técnico) - M- , 
Tec I 

Eventos 

Desenvolvimento de Sistemas -
Integrado ao Ensino Médio 

Informática para Internet 

Informática para Internet -Integrado 
ao Ensino Médio 
Mecânica 
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I )1 1" I . 

Areiópolis 

Artur Nogueira 

Arujá 

Assis 

Centro 
PilulaSouza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO 00 ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

., ( 1 ~ ,,~ •• l" • 

Logística 

Recursos Humanos 
-

Etec Dr. Domingos Minicucci Administração 
Filho - Extensão EMEF José 
Lourenço Slanco 

Etec Trajano Cama'rgo - Admlllistração 
Extens~()Arthur Nogueira 

Desenvolvimento de Sistemas 

Log(StiÍDa 

Etec Prof!! Luzia Maria Administração 
Machado 

Adtninistra~ã<:l - Integrado ao Ensino 
Médio 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
1\~t'Y\inic-+r" ..... r:::\"" Irl ..... ,.,... TÁ,... ..... :,..,...\ 1\11 

r \\.AIIIIIII...J\.IU'yUV \"-UI~U I'C:\..III\..U) - IVI -

Tec 

Ensino Méaio com Habilitaç,ão 
TéGnica P'líoflss,lonal ém Recursbs 
Humahas (CUI"SO Técnico) - M~Teç 

Logística 

Recllrsos H\.ImaA0S 

Etec Pedro D'Arcádia Neto Açúcar e Álcool 

Administração. 

Comércio - (EaD - Telecurso Tec) 

C0ntab'illdade 

Enfermagem 

Ensino Médio 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
Administração (Curso Técnico) - M-
Tec 

Ensin0 Médió com Habilitação 
'Técnica Profissional ~m Química I 

(,Curs0 Técnico) - M-Tec 

Desenvolvimento de Sistemas 

Desenvolvimento de Sistemas -
Integrado ao Ensino Médio 

Mecânica 

Mecânica - Integrado ao Ensino 
Médio 

--
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Bálsamo 

Bariri 

Barra Bonita 

Barretos 

Centro 
Paula Souza 

lltit8 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

, . .' I, i ;l fil :: J' 

Recursos Humanos 
.. 

Serviços JlIrídfC0S 

Etec Prof. Matheus Leite de Contabilidade 
Abreu - Extensão EMEF 
Modesto José Moreira 

Etec Joaquim ferreira do Finanç,as 
Amaral - Extensãa EMEF 
Prefeito M0desto M asson . 
Etec Comendador João Rays Administração 

Centabi lldade 
-

Desenvolvimento de Sistemas 

'Ensino Médio 

Informática para Internet 

Informáti<ra para Internet- Integrado 
ao Ensina Médio. 
Logística 

Marketing, 
-

Secretariado 

EtecCel. Raphael Brandão Açúcar e Alcool 

Administração - (EaD ,-

Semipresencial) 

Adminlstração,- (EaD - Telecurso Tec) 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

Alimentos 

Cozinha 

De~envolvimento d.e Sistemas 

Enfermagem 

Ensina Médio 

Desenvolvimento de Sistemas - (EaD 
- Semipresencial) 

Oes~nvolvimentt> de SistemaS -
Inte-grado ao Ensino Médio 

Mecânica 

Me'Í0 A",biente 

Meio Ambiente -Integrado ao Ensino 
Médio 

Nutrição e Oietéti<m 

Nutrição e Dietética - Integrado ao 
Ensino Médio _ .. 

' .. ~~ 
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TI,I 

Bauru 

.,. 
" 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO 00 ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

, i' 1, 

Enfermagem 

Ensino Médio 
.'. 

É\i'entos 

Farmácia 

DesenvolVime.pto de Sistemas .. 
In tegra'do ao 'Ensino Mé'dlo 

Informática para Internet 

M ecânioa 

Mecânica - Integrado ao Ensino 
Médio 

Reçl,lrs.os HUJl1anps -- Y·_.v 

Secretariado - (EaD - Semipresencial) 

EtecAstor de M-attos Carvalho - Contabilidade 
Extensão EE Prof. Christin0 

Cabra. l 
Finanças 

Desenvolvimento ,de Sistemas 

Marketing 

Reé.ursos Humanos 

Secreta riado 

Etec Rodrigues de Abreu Aclrninis.tr"çã0 

Administração - EJA 

Administração, - Integrado ao En$ino 
Médio .. 

Desenvolvimento de Aplicativos para 
Smartphones 

Desenvolvimento de Sistemas 

Enfermagem 

Enfermagem do lirabalho 

Ensino Médio 

Ensina Méêlio 'C0111 Habilitação 
Téc.níca Profissional em Recursos 
Humanos (Curso Téonico) - rv, ·I~.c 

Finanças 

Des~Molvimento de Sistemas -
Integrado ao Ensino Médio 
Logística 

Redes de Computadores 

Segurança do Trabalho 
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Boa Esperança do 
Sul 

Bom Sucesso de 
Itararé 

Boracéia 

Borborema 

Botucatu 

Cen~r() 
t>auJa Souza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO 00 ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Etec Prof. Urias Ferreira -
Extensão EMEF Professora Ana 
da Cunha Vi anna 

Etec DI', Oário Pac;;heco PedrQsQ 
sãa EMEFEI Do'na Silvina 

Etec Joaquim Ferreira do 
Amaral - Extensão EE Profª Edir 
Helen Sgavioli Faccioli 

EtecPr0~ Marihês lie0d0ro de 
Freitas Almeida - Extensão 
EMEIF Profª 'Ana Rosa 

Recursos Humanos 

Agr~negdclo 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica profi ss ional em 
Administra ção (Curso Técnico) - M 
Tec 

Agro ne"g(frci o 

Etec Dr. Domingos Minicucci I Administração - (EaD - On-line) 
Filho 

WWW.Cps.sp.gov.br 

Adrninistraçâa - Integrado ao Ensino 
Médi0 

Integrado ao Ensino 

Eletrotécnica 

Enférm 

Gu ia de Turismo - (EaD - On-line) 

Dese,n\lolvimento deSisterrlas -
Integrado ao Ensino Médio 
M 

Mecânica • Integrado ao En:;in0 

Médio 
Mecat rô nica 
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-

Cafelândia 

Caieiras 

Centro 
PolulaSouu 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

.. ,'lt. !" .' '" . -

fi letrônica 

Eletrônica - Integrado ao Ensino 
Médio 
,Enfermagem 

Ensino Médio 

Deselwalvimento de Sistemas 

Desenvolvimento de Sistemas -
Integrado ao Ensino Médio 

Pr0gramaçã~~e Jogos Digitais 

Recursos Humanos 

Turismo RéGe.ptivo 
- -

Etec Profª Helcy Moreira Açúcar e Álcool 
Martins Aguiar 

Adrnir'tistrClçã'o 

Administração - EJA 

Agrop~cuária' - Inte,graclo ao EI1~ill'o 
MédiO 
Comércio - (EaD - Telecurso Tec) 

Enfe~mClgel11 

Ensino Médio 

Eh5'ino Média - Líhgllagens. ' C'lên,clas 
Humanas e Sociais 

Desenvolvimento de Sistemas 

loglstica 

Meio Ambiente 

ReclIrsós Humanos 

Redes de Computadores 

Secre.tarladt1Y - (EaD - Teleour~ Tec) 
Zootecnia 

Etec Prafessara Helcy Moreira De,senvolvirnento de Sjsté.rnas 
Martins ,t\gul'ar 

Enfermagem do Trabalho 

Ensino Médl!~ com l1abilítaçã0 
Técnica P rofiSsiolla I em 
Admlnistraçãa (Cur-so Técnica) - M -
Tec 

Etec de Caieiras Administração - (EaD -

Semipresencial) 

,A.dhlir:-tistração - lhlegrado ao Ensino 

---
M~~ I 
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Centto 
PalJlaSouu 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Sistemas de Energia Renovável- (EaD 

Etec Bente Quirino - E:xtensão 

Etec Bento Quirino - Extensão 
EE Frallcisco Giicério 

Etec Bento Quirino - Extensão 
EE Hercv Moraes 

Etec Bento Quirino - Extensão 
EE Orlando Signorelli 

Conselheiro 

www.cps.sp.gov .br 

Química - Integrado ao Ensino Médio 
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Centro 
Paul35oll%,<l 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

\ I j i.. . j ". • _ : ~" .. : : • :' 11; , ~" 

Canitar 

Capela do Alto 

Capão Bonito 

Capivari 

Caraguatatuba 

Etec Prof. Pedr~ leme Btisolla 
Sobrinho - ExtensãQ EMEF Lu iz 
(limer'lez 

InformátIca para Ihternet 

Informát ica para Internet - Integrado 
ao Ensino Médio 
Loglstica 

Etec Prof. Elias Miguel Junior - I Administração 
Extensão EE Cel. Pedro Dias de 
Campos 

Etec Dr. Celso Charuri 

DeS'"em/olvlttjente de Slstema'S 

Administração 

Ediflcaç,ões 

Edificações - Integrado ao Ensino 
Médio 
Ensinoi'Médio 

Ensino Médio (0 1-'-1 HdUiliLd(,:dU 
Técnica Profiss ional em 
Administração (Curso Técnico) - M
Tec 

Gula de Turismo 

Desenvolvimento de Sistemas 

Hospedagem 

Serviços Jurídicos 

líu~ismo Re-ceptlvo 

Etec Dr. Celso Charuri - I Administração 
Extensão EE Dr. Raul Venturelli 

Etec Oep. 'Ary de Camargo 
Pedroso - EICAP Lúcia R'osárla 
Atmelim Stefanlní 

Etec de C'araguataíuba 

www.cps.sp.gov.br 

Admin istração - EJA 

Logística 

Administração 

Logística 

Adminis tração 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

Cemén,ib - (EaD - Telecurso TéC) 

Contabilidade 

Cozinha 

Ensino Médio 

Desenvolvimento de Sistemas - (EaD 
- Semipresencíal) 
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Castilho 

Catanduva 

Cen~o 
PaulaSootá 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNOPO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Etec Dr. Francisco Nogueira de 
Lirna Extensão EE Dr. 
Francisco Thomaz de Carvalho 

Etec Sebastiana Augusta 
EMEF 

www .cps.sp.g ov. br 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

Centro Cirúrgico e Instrumentaç,ão 
Cirú 
Comércio - (EaD - On-line) 

Desenvolvim 

Edificações 

Edífi!,~ções - Ihtegrado ao E'nsino 
Médio 

Eletromecânica 

Enfe~rn",aom 

Enfermagem no Atendimento em 
Urgência e Emergência Intra e Extra 
Hosoitalar 

Ensino Médi0 
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'!. 

Chavantes 

Colina 

Concha I 

Cordeirópolis 

Cosmópolis 

Cosmorama 

,- , 

Cotia 

' , 

CI1f"ltro 
Paul;;tSouu 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO 00 ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

' : t,'!ll 

Administração - (EaD - On-line) 

Administração. - Integrado ao Ehsine 
Médio 

Comércio 

nomercio - ,(faD'- On-line) 

Ensino Médio 

Finanças 

Guia de Turismo - (EaD - On-line) 

logrstlca 

logística - Integrado ao Ensino 
Médio - -
Modelagem do VestuáJi0 

Secretariado - (EaD - On-line) 

Secretariado - (EaD - -Sern ipresencia I) 

Etec Prof, Pedro Leme Brisolla Serviços Públicos 
Sobrinho - Extensão EMEF 
Olegário Bueno 

Ete'cCel', Rapllae'1 Brapdão' - SegUrança do Haba'lho 
Extensão EMEF CeL José 
Venâ'ncfoPias 
Etec Pedro Ferreira Alves - Administração 
Extensão EMEF Alonso Ferreira 
de Camargo 

Recursos Humanos 

Etec Trajano Camargo - Logística 
Extensão EMEIF Prof~ Maria 
Aparecida Pagoto de Moraes 

~-

Admin istração 
l' 

Etec Trajano Camargo -
Extensão EE Célio RO.drigues 

. Alves 
Finanças 

Loglstica 

Etec Frei Arnaldo Maria de Informática para Internet 
Itaporanga - Extensão EE Prof. 
Álvaro Duarte de Almeida 

Etee 'de €otia Aclmiríistraçãb 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

COntabilidade 

Desenvolvimento de Sistemas 

Ensino Médio 
-
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I' , 

Dracena 

Eldorado 

Embu das Artes 

Engenheiro 
Coelho 

Espírito Santo do 
Pinhal 

- --

Centto 
Paul~ Souza 

,~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO EStADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

. . I ~ ~ I' I I I • , 

'Adtnil)istl'ação- Integrado ae Ens.ino 
Méd io 
Desenvolvimento de Sistemas 

'Ensino MédJo 

Informática para Internet 

Logfstica 

Etec Prof~ Carmelina Barbosa Açúcar e Álcool 

Agropecu~rla 

Agropecuária - Integrado ao Ensino 
Médio 

Alimentos 

Desenvolvimento de Sistemas 

Enfermagem 

Química 
.. 

Qulmiça - I "t~gl'âdó ào En!llnh Media 

Etec Prof~ Carmelina Barbosa - Administração 
Extensão EE Alfredo Machado 

Etec: de Registro - Extensão Adm i n i~tração 'U 

Qu ilombo'André Lopes . - . 

Etec de Embu Administração 

Administração, - Integrado ao Ensino 
Médio 
Contabilidade 

DeS.en'J0Ivimenfo de Si'stemas 

Eletroeletrônica 

Ensino Médio 

Logística 

Redes de tomputadores 

Secretariado 

Etec de Embu - Extensãe EE Administração - Integr-ado ao Ensino 
Solan.o Trinâade Médio 

Contabilidade - Integrado ao Ensino 
Médio 

Etec Pedro Ferreira Alves - Amminl~tração 
Extensão EMEF Eliza Frê,lnco"de 
Oliveira 
Etec Dr. Carolino da Motta e Administração 
Silva 

Agr9pecuária - Integrado c30 Ensino ! 
Médle - --- - --

___ _ o - -
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Ferraz de 
Vasconcelos 

Centro 
PaIJI.1I$oUl:a 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO fiS1A DO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Etec Prof. Armando 
Farinazzo - Extensão EE Libero 
de Almeida Silvares 

Etec Prof. Armando José ' Agronegócio 
Farinazzo - Extensão EMEF 
Melvin Jones 

Etec de Ferraz de Vasconcelos I Adtninist l"açijo 

Administração 

Ensino Médio 

ao 

(EaD 

Ensino Médio com Habilitação 
Té'cniGa Profissiona,l· .em 
Admínís~ráção (Curso Técnico) - M
Tec 
Ensino Médio 

Segurança do Trabalho 

www. Cps.sp .gov. br 

em 
Digrt a,is 
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Centro 
Paula Souza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Francisco Morato I Etec de Francisco Morato 

ia 

Informática para Internet - Integrado 
ao Ensino Médio 

Logfstica' - Integr:ado ao Ensino 

I M~~ 
Franco da Rocha I Etec Dr. Emílio Hernandez jAdministração 

Garça 

ilar 

Etec Dep. Paulo Ornellas I Administração (EaD 
Carvalho de Barros 

Agroindústria 

Agropecuária - Integrado ao Ensino 
M 

Etec Monsenhor Antônio I Administração 
Magliano 

www.cps.sp.gov.br 

ai 

de Sistemas 

Mecatrônica - Integrado ao Ensino 
Médio 
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c 
o 1- • ,. 

Guariba 

Guarujá 

Cemro 
Pa\)laSou~ 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

1",1:),-: I· 

Mecânica 

Mecânica - Integrado. ao Ensino 
,Médio, 
Segurança do Trabalho 

Turismo Recépthio 

Etec Bento Carlos Botelho do Açúcar e Álcool 
Amaral 

.. 

MlminisHaçã<:> 
.-

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

DeseTlVoJltlmento de Sistemas .. 
Ensino Médio 

Desenvolvimehto de- Sistemas , -

~ .. _,. tntegrado ao Ens,illo Médio 
Informática para Internet 

.. 
Lqgística 

Meio Ambiente -Integrado ao Ensino 
Médio 

Química - Infegrado,ao Ensino Médio 

Recursos Humanos 

Ségurança do Trabalho 

Etec Alberto Santos Dumont Administração - (EaD - On-line) 

Admlnistraç~o' - (Ea[) -
'SemipresenciaJ) 
Administração - (EaD - Telecurso Tec) 

Comércio - (aaD - Oh-Une) .. 

Cozinha 

Ensino Médio 

Eventos 

Eventós - Integrado ao Ensino Médio 

Guia de Turismo - (EaD - On-line) 

Hospedagem 

Logística 
.. 

Manutenção de Aeronaves 

Manutenção de Aeronaves em 
Célula 

M anutençã0 de Aeronaves em 
Gru]:!o Motc:>propulsor 
Secreta riado 

Secretariado - (EaD - On-line) 
-
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,'t" .,' I' 'r 

Ibaté 

Ibitinga 

Ibiúna 

Centro 
P.'l \,J I ,)Sol.J ~a 

~ÃO 
PAULO 
GOVeRNO DO EST~DO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

.~ ,.diu. ~.:l 

Etec de H0rtolârtdia - Extensã0 Administração - Integrado a0 Ensino, 
EE prolil Crlstiane Chaves Médio (interdependente') 
Moreira Braga 
Etec de Hortolândia - Extensão Administração - Integrado ao Ensino 
EE Profª Hedy Madalena Bocchi Médio 
Et!;!c de Ibaté Adr:ninistra ç~o .. -

Administração - (EaD -
Semipresencial) 

AdmlniStra~0 - EJA - .. -

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 
.cont abilidade 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em Recursos 
Humanos (Curso Técnico) - M-Tec 

logfstica 

Recursos Humanos ' 

Etec de Ibat~ - Extensão EE Administraçã'o - Integrad0 ao Ensino 
Edesio Castanho Médio ! lnterdeBenpente) 

Logística - Integrado ao Ensino 
Médio (interdependente) 

Etec Ver. e Vice Pref. Sérgio da Administração 
.. 

F.911SeGa 
, 

Administração - (EaD -

Semipresencial) 
Administração - (EaD- Teleourso Tec), 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 
Contabilidade 

Desenvolvimento de Sistemas 

Desenvolvimento de Sjst~'rhas -
Integrado ao, Ensino Médi0' 
Informática para Internet 

Logíst ica 

Marketing 

,*êcursos Humanos 

Secretariado - (EaD - Telecurso Tec) 

Serviços Hrrídlcos 

Vestuário 

'Etec de Malrinque - Extensão Administração 
EE Pr0f. Roque Bastos 
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,1[",\ , , 

Ipaussu 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO 00 ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

, , . , ,M ~ ! r~P i. !.~ (I 

~nsi n.o Média 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica P rofiss io na I em 
Administração (Curso Técnico) - M-
Tec 
Eventos 

Hospedagem 
-

DesenvoJvimento de Sistemas 

Desenvolvimento de Sistemas -
Integrado ao Ensino Médio 

Informática para Interflet -Ihtegrado 
a~)' Ensino Médio -

Mecânica 

M eío AmbIente 

Segurança do Trabalho 

Turísmo Receptivo 

Etec de Ilha Solteira - Extensão Administração 
EE Urubupunga 

Contabilidade 

Desenvolvimento de Sistemas -

Integrado ao Ensino Médio 
(interdependente) 

l0gística 

Recursos Humanos 

Serviços Jurídicos 

Etec Prof. Pedro leme Brisolla Administração 
Sobrinho 

Administração - Integrado,ao Ensino 
M édi0 

Comércio 

Cozinha 

Ensino Médio 

Gest,ão de Políticas Públ icas 

Desenvolvimento de Sistemas 

Desenvolviment o de Sistemas . 
Integradp ao fnsino Médio 
Informática para Internet 

Nutrição e Dietética 

Recursos Humanos -- -
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• 1 l' • 

Itapeva 

C~ntr'O 
PaulaSouaa 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

~ '1 ~: ,.! I ' I 

Secretariado - Integrado ao Ensino 
Médio 

Segurança do Trebalno 

Serviços Jurídicos 

Turismo Receptivo 

Vestuário 

Etec Prof. Edson Galvão Administraçãe 

Agroindústria 

Agropecuária 

Agropecuária - Integrado ao Ensino 
Médio 
Ensino Médi0 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em Logística 
(Curso Técnico) - M-Tec 
Eventos . 
Meio Ambiente 

Etec Prof. Edsen Galvão Admlnlstraç~o 
--

Exten~~o EMEF Profa. Jblieta 
RoJirn da Silva 

Etec Dr. Demétrio Azevedo Administração 
Júnior 

Administração - (EaD -
Semipresenda l) 
Administração - (EaD - Telecurso Tec) 

Desenv91vimento de Sistemas 

Edificações 

Eletrôn iGa- (EaQ - Semipresenc::ial')' 

Eletrotécnica 

Enfermagem 

Ensino Médio 

Desenvolvimento de Sistemas -
- Integrado ao Ensine Médio . 

M etalu rgia (Siderurgia) 

Mineraçãb 

Móveis 

Nutrição e Dietética 

Química 
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/,1 ,I , 'o' 

Itararé 

, 

Itatiba 

Centro 
?lIUI" SoI,lUl 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO PO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

'" , -lo , q :: 

Ensino l\(1édio com H~bilit~çãó · 
Técnica Profiss ional em' Recúrsns 
Humanos(Curso Téenicol ~'M~Tec 

Informática para Internet 

Secretariade 

Secretariado - (EaD - Semipresencial) 

Secretariado - (~aD - Te lecl:l~so Tec) 

Segurança do Trabalho 

Etec de Itararé Administração 

Administração - (EaD - On-line) 

Admifllst~ação - (EaO -
Semipresencial) 
Administração - (EaD - Telecurso Tec) 

Administração ~ E:JA 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

-
Cbmérdo - (Eal)' - €ln-line) 

Contabilidade 

Ensin~ Média cem H~abllítàção 
Técnica Profíssiotial ·em Reoursos 
Humanos (Curso Técn'lcó) - M -Tec 
Guia de Turismo - (EaD - On-line) 

Deseflvolvitnentq de Sisremas : (EaD 
- S'emip~esencia l) .,.'i-

Logística 

Nutrição e Die.tética 

Recursos Humanos 

S_ecretariado - (EaD - On'~-line) 

Secretariado - (EaD - Semipresencial) 

Secretariado - (Ea[jj·- Telecurso -reeI 

Serviços Jurídicos 

'Serviço~ JurídiCOs - IntegradO aa 
EnsinO Médio --

Etec de Itararé - Extensão EE Administração - Integrado ao Ensino 
Heitor Guimarães Cortes Médio 

Etec de Itararé - Extensão EE Aclministração - integl:ado ae Ensine 
Prof. Christiano Marques MédiO 
Bonilha 
Etec Rosa Perrone Scavone Administração 

-
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~j ,11'lí·-i~h;f 

----

~-

.. -

Ituverava 

--

Centro 
PaUla Souza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO 00 ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

• j J I l ; . :! ~ ~ ". I t \ r, 111 '. " I ~ 

J:nsino tV1êdio com Habilit-açãd 
Téoníca Prafissional em Hosp'edagem 
(Cl:lrs'O Téenico) - M-Tec 
Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
Programação de Jogos Digitais 
(Curso Técnico) - M-Tec 

Hospedagem 

Desenvolvimento de Sistemas -

Integrado ao Ensino Médio 

Informática para In~êrhet 
Informática para Internet -Integrado 
ao Ensino Médio 

Leglstica - Integrada ao· Ensino 
M édio 

Meio Ambiente 

Meio Amblel\te - Integrado ao Ensino 
M édio 
Paisagismo 

Programação 'de Jogos Digitais 

Turismo Receptivo 

Etec Marti'nho Di Clero - Lõgística - I ntegr~dõ ao- Ensine. 
Extensão EE Francisc.o Nardy M édio 
Filho - -' 

Etec Martinho Di Ciero - Comércio 
Extensão EE Prof. Anthenor 
Fruet 

Etec Martinho Di Clero - Administração - Integrado ao Ensino 
Extensão EE Prot. Cícero M édio 
Siqueira Campos 
Etec Martinho Di Ciero - Administração 
Extensão EE Regente Feijó 

~omércio 
- ~ 

Informática para Internet -Integrado 
ao Ensino Médio 

Informática pata Internet - Integrado 
ao Ensino M édio (interdependente) 
Logística 

Secretarlàde - Integr'ado ao Ensino 
Médio 

Etec Prof. José Igná cio Azevedo Administração 
Filho 

'--- -
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'J \ I ~ r I I I; { • 

Jacupiranga 

_' .... _.M. 
Jaguariúna 

Jales 

.. ~ 

~ÃO 
PAULO 
GOVeRNO DO EsTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

I I; I ~ " , . .. 
Florestas 

LQgística 

Meio Ambiente 

M eio Am~iel'1te - Integrado ao Ensino 
Médlo 
Química 

Qufllllca - Integrado·ao Ensino M édio 

Redes de Computadores 

Etec de Registro · Extel1são ~M Turismo. Receptivo 
prot. carlos Alberto Vlgner:el'1 
Etec Euro Albino de Souza - Administração 
Extensão EM Prof~ Maria 
Tereza Piva 
Etec Dr. losé Luiz Viana Adn1j nistr~ção -
CQutlhho 

Agro indústria 
.' 

j\gronegáaio 

Agropecuária 

,(\gropecuárla - Integr'éldo ao Ensino 
M édio 
Alimentos 

Comérde· ~ . , 

Contabilidade 

Enferinagerp 

Ensino Médio 

Ensino M éd io com Habilitação 
Técnica Profissionaí em Recursos 
I'fumanos (Curso Técnico) - M-Tec 

Finanças 

Desenvolvimenfo de Slstema's . -
Desenvolvimento de Sistemas -

Integrado ao Ensino Médio 

Informática para Internet 

Manutenção e Suporte em 
Informática 

Market ing 

Recursos Humanos 
.. , 

Etec Oro José LUIZ ~iana Administração 
Coutinho - Extensão EE Dep. 
OSVo{aldo C(lrvalho 
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.. • I 

t--._. 

João Ramalho 

Jundiaí 

-" 

Centro 
Paula Soul!a 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

1 . 11 " ,';' 

- Mécânlca 

Nutrição e Dietética 
.- -

~egur;ança d0 Trabalho 

Sistemas de Energia Renovável- (EaD 
- Semipresencial) 

Etec Joaquim Ferr.eira do Cont.abilidade 
Amaral - Extensão EE Prof. 
Tulflo Espindola de Castro, 

Finanças 

L~grstica 
"'-~ 

Marketing 
--

Recursos Humanos 
-

Transações Imobiliárias 

Etê€ Prof. Urras Ferreira Agropecuária 

Agropecuária - Integrado ao Ensino 
Médio 

Etec Dr. Ll,llz César Couto - Contabl 'idade 
Extensão EMEFEI Prof. 

. Geraldlno de ,Moraes 
"' 

Etec Benedito Storani Administração - (EaD -
Semipresencial) 

Administração - (EaD - lelecurs0 T.ec) 

Agropecuária 

Agropecuária - integrado ao Ensll'lo. 
Médio . -

Alimentos 

AIH1l'Emtos - ·ll1tegrado ao Ensino 
M édio -

Cozinha 

Cozinha' - E;lA 

Ensino Médio 

Nutrição e Dietética 

Nutrição e Dietética - Integrado ao 
Ensino Médio 

C:lufmica 

Química -Integrado ao Ensino Médio 

Tu rismo Receptivo 

Etec Vasco Antônio Administração 
Venchiarutti 

Agrimensura 

, 
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Juquitiba 

Centro 
p.,ula'Sol,lza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Etec Eng. Agr. Narciso de 
Medeiros - Extensão EE Prof~ 

Terezinha de Lourdes Jaze 

Etec de Embu - Extensã'o EM 
Raízes ,do Pau Brasil 

laranjal Paulista I Etec de Cerquilho - Extensã o 
EM Qu inzinho do Amaral 

leme 

lençóis Paulista 

Etec Sales Gomes - Exten 
Cesario Car'los d'e Almeida 
Etec Salles Gomes - Ext ensão EE I Administração 

Etec Cidade do Livro 

Etec Cidade do Livro - Extensão 
EE Or. Paulo Zillo 

Etec Cidade do Livro - Extensão 
EE Vírglllo Gaooani 

www.cpS .sp.gov.br 

Adm inistração - Integrado ao Ensino 
Médio 

~------~--------~~~ 

Integrado 80 
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Lorena 

Mairinque 

Cent'ro 
PaulO)Sou~ 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTA.DO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Etec Padre Carlos Leôncio da I Administração 
Silva 

airinque 

www. cps.sp. gov .br 

Administraçã0 - Integrado ao Ensíno 
M édio 
Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
Administração (Curso Técnico) - M
Tec 

Ensina Mécli(ê). co 111 Habilitação 
Profis:;ícnal en.' Lqgistica 

- M-Téc 

- Integrado ao Ensino 

- Integrado ao 

Nutrição e Dietética - Integrado ao 
Ensino Médio 
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, ,. 

Matão 

Mauá 

Mauá 

Mendonça 

Meridiano 

Miguelópolis 

I 

Centro 
P3u1aSou~ 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

" ' " " I I I • -: -. I ~ 

Marketing - Integrado ao Ensino 
Médio 

SeNiços Jurfdicos 

Etec Sylvio de Mattos Carvalho Administração - (EaD -
Semlpresencial) 
,é;dmlnistraç.ão - (EaD - Tele.eurso Tec) 

Automação Industrial 

q~5envo lvimento. de Sistemas 

Eletrônica 

Eletrotécrfica 

Eletromecânica 

Enfermage!n 
--

Ensino Médio 

Finanças 

InformMir:il para Internet 

Ihforrnét i"a pa ra Internet - Integrado 
ao Ensino Médio 

Mecânica 

Mecatrônic::a 

Mecatrônica - Integrado ao Ensino 
Médio 
Recursos ~Iumanos 

Etec de Mauá Administração 

Oesellvo,lvHnento de Sisremas 

I 

J 

Desenvolvimento de Sistemas - (EaD I 

- Semlpresencial) 

çtec de Ma.uá - Extensão. EE ·Administração 
João Paulo " 
Etec de Mauá - Extensão EE Logística 

João Paulo" 

Etec Profª Mªrinês. Teodoro de RecurS0S Humanos 

Freitas Almeida - Extensão 
EMEltF Antonio Alves da CÇl$ta 
Etec Prof. Armando José Administração 
Farinazzo - Extensão EMEF 
Profª Paula Zangra ndo 

Logls~ica 

Etec Laurindo Alves de Queiroz Administração 

Agropecuária 

Agropecuária - Integrado ao Ensino 
M édio 

- - -- -- -- - - - - - --
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, I, "I', 

Cenuo 
Paul;1 SOUl:a 

~ÃO 
PAULO 
GOVBlNO DO ESTA.DO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

" , , " ~ . 
Administração - EJA 

Administração - Integrado a0 Ensino 
Médio 
Alimentos 

'Contãbi/iclade - Int egrada ao Ens,lno 
Médio 
Desenvolvimento de Sistemas 

Enfermagem 

Ensino Médio 

Event0s 

Farmácia 

Informática para Internet - Integrado 
ao EI1slno Médio 
Marketing 

Mecân ica 

Mecânica - Integrado ao Ensino 
Médio 

QUrilllca 
-

Química -Integrado ao Ensino Médio 

Segurança do Traba'lho 

Serviços Jurídicos 

Turismo Receptivo 

Etec Francisco Garcia - Administração 
Extensão EE Oscar Villares 

--
Reoursos Humanos 

Secretariado 

SeNh;osJurfdíGos 
-

Etec João Baptista de Lima Automação Industrial 
Figueiredo 

Com~rçio - tEaÓ,- Telecu rso' Tee} 

Eletrônica 

Eletrônica - Integrado ao Ensino 
Médio 
Eletrotécn ica 

Eletfotéctlica - lhtegra.do ao Ensino i 

Médio 
Ensino Médio I 

Desenvolvimento de Sistemas -
Integrado ae Ensino Médio 

I 

Informática para Internet 
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, I': 1 

Mogi Guaçu 

Mogi Mirim 

Centro 
Pau'la Souza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO esTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

,11,'.,' , 
, ,{,: \ ~. ~ . 

Administração 

Etec Presidente Vargas - EE Ensino Médio 'cem Habilitaçã0 
Pedro Malozze Técnica Profissiona l em 

Administração (Curso Técnico) - M~ 
Tec 

Etec Presidente Vargas - Ensino Médio com Habilitação 
Extensão EE Alzira Fernandes Técnica Profissional em 
Scungisqui Administração (Curso Técnico) - M-

Tec 
Etec Eu ro ,Alblho de $,ouza Adminlstrélçã'o 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 
Aut0maçao Industria l 

Automação Industrial - Integrado ao 
Ensino Médio 
ComérciO -(Fà'n - S:emipresencial) 

-
Comércio - (EaD - Telecurso Tec) 

Contabilidade 

Eletratécnica 

Ensin.o Médio 
....". 

Desenvolvimento de Sistemas 

Desenvolvimento de Sistemas -
, 

Integrado ao Ensino Méçi,le 
Informática para Internet 

LQgis1lit::a 

Etec Euro Albino de Souza - Administração 
Extensão EE Praf, João Pessoa 
Maschietto 

L0gística 

Etec Pedro Ferreira Alves Administração 

Administração - ,(E.aD -
Sernipresencial)' 
Administração - (EaD - Telecurso Tec) . 
Administração -'llntegradoao tnsíno 
Médio 
Automação Industrial 

CemerCio 

Contabilidade 
" 

Enfermagem 

Ensino Médio 
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Alto 

Mnnt<> Anr::>7í\lo' ••• ~ •• -_ • • f"' ..... _ •• _. 

Monte Mor 

Morro Agudo 

Centro 
Pal.J laSou%a 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

ETEC Alei Cesta ri 

Etec de Monte Mor 

Ensino Médio 

I;nsine Médio (m.rn Habjlltaçã@ 
Têc::nica Prefis'sienal em RecurS0S 
Humanos 
Ensino Médio com Qualificações 
Profissionais de Auxiliar 
Administrativo, de Auxiliar de 
Finanças e de Auxiliar de Marketing e 
Comercial- M-Tec 

__ 1._ 
,VIClI ~t:ting - Inte.grpdo ao Ensine 

Ensino Médio 

Meio Ambiente 

MehAl'nblente - Integrado ao Ensino 
Médio 

Administração 

Etec Prof. Alcídio de Souza I Recursos Humanos 
Prado - Extensão EM Professora -L ____________________ __ 
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,',' 1'< 'J}t \' 

1-" ... "'" 

Olímpia 

-

C~(ltro 
P'ilula50uza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNQ DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

, ',"-' r " :<11\:.,', , , 

Eventos' 

Desenvolvimento de Sistemas 

Desenvolvimento de Sistem""âs -
Integrada ae 6nsin0 Médí0 
Logística 

Mar:ketTng· 

Meio Ambiente -Integrado ao Ensino 
Médio 

Recursos Humanos 

Secreta riado 

Segui~mça do Trabalho 

Serviços Jurídicos 

nans.ações.lm@blliári.;ls 

Etec Profª Marinês Teodoro de Ensino Médio com Habilitação 
Freitas Almeida - Extensão EE Técnica Profissional em 
Prof. Mário Fiorence Administração (Curso Tecn ico) - IVI-

Tec _. 
Etec dé,olrmpla Adm iriistra~âo ; .. 

Administração - (EaD -

Semipresencial) 

Adri1iriist~açã,p, - (Eal) - Telecu~so Tec) 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

" Cónta bllidade 

Desenvolvimento de Sistemas 

Ensina Médio 

Hospedagem 

DeséOVólvime'ntó de.Sist emas - (EaD' 
.. : ~em ip~esencia I), 

Desenvolvimento de Sistemas -

Integrado ao Ensino Médio 

Química 

Química - Integrado ao Ensino Médio 

Recur.s0s Humanos 

Serviços Jurídicos 
~ 

ServIços Públicos 

Turismo Receptivo 

Etec de Oll,mpia' - Extens~0 EE Serviços Jurídicos - Integrado ao 
Oona Anita Costa Ensino Médio (interdependente) 
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." I ~ 

Osvaldo Cruz 

Durinhos 

Centro 
PaUla' Souza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

I', , \, x r:! ~ I; i i.- . ' . r ( , 

Etec Prof. André Bogasian Administração 

Administração - Integrad0 ao' EMiM. 
Média 
Ensino Médio 

Logística 

Logística - Integrado ao Ensino 
Médio 

Marketing 

Marketing - Integrado ao Ensino 
Médio 

Recurses Humanos 

Etec Amim Jundi Açúcar e Álcool 

,Admil1istração 
- _. 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

"êomércio _. 

Contabilidade 

Des-envolvimelífo (fle Sistemas 
-

Enfermagem 

Ensino Médio . 
Farmácia 

Finanças 

Informática para Internet 

Logístka - .• - "'--0 

Marketing 

M.eio Am biente' 

Programação de Jogos Digitais 
.. 

Qúrnlica 
-

Recursos Humanos 

Redes de tompu~Çld~res 

Segurança do Trabalho 

Ete'c Jacinte,'Ferreira dle Sá Açúcar e Álcool 

Automação Industrial 

Canto 

Desenvolvimento de Sistemas 

Edificações 

Edificações - Integrado ao Ensino 
Médio 

Eletroeletrôníca 

, 

I 

I 

I 

I 
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'--. 

, I' 'I' 

Paraibuna 

Parapuã 

Paulínia 

Pederneiras 

Pedregulho 

Pedreira 

Penápolis 

_. 

: 

Centro 
Pôlul.,souu 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

, • • I j ~ -' r ~ 

Admfnistração 

Agrimensura 

Agrelra"dúsfria 

Agropecuária 

Agt9pecuárla, - Il'ltegrado ao En-sino 
Médio 

Comércio 

Ensino Médio 
, . ..,.,., , .. 

Hospedagem 

Meio Atnbi.ente 

Etec Prof~ IIza Nascimento Administração 
Pintus - Extensão EMEF Irmã 
Irene Alves Lopes "Irmã Zoé". 

Eteé Amirn Jundi - Extensã.o RecursoS Humanos 
EMI:F Pmfª Zizi Pereira de 
Souza 

Etec Bento Quirino - Extensão Serviços Públicos 
CEMEP Professor Osma r 

Passarelli Silveira 

Etec Prof. Urias Ferreira - AdmInistração 

Extensão EEAnqhiet~ ~ 

Logística 

Recurs'o'S Humanos 

Etec Dr. Júlio Cardoso - Cuidados de Idosos 
Extensão EMEB Padre Césa r 
Gardini 

Entermage'm 
-

Turismo Receptivo 

Etec JdãÇ> Bejanl1ino - Extensão Informática, para Internet 

EMEMJoãO ~milio Bega lli 
Etec João Jorge Geraissate Administração - (EaD - On-line) 

Agronegóci0 

Agropecuária 

Agropecuária - Integrado ao Ensino 
Médio 

Comércio - (E aD - On-line) 

Florestas 

Desenvolvimento de Sistemas 

Guia de Turlsmo - (EaD- bn-line) 

Meio Ambiente 
- .-
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Centro 
Paula So~a 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO 00 l;STADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Pindamonhangab Etec João Gomes de Araújo 
a 

Ic~1"'\ 
\LClU 

- Integrado ao Ensino 

Mecânica - Integrado ao Ensino 
Médio 

Nutri 

Nutrição e Dietética - Integrado ao 

Serviços Jurídicos 

Administração Etec João Gomes de Araújo -
Extensão EE Alzira Franco 

~----+---------------------------4 
Conta bilidade 

Recursos Humanos 
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I 1 • !," 

--

Cenfro 
Paula SOUla 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

,1\;(.:< . , 

Química - Integrado ao Ensino Médio 

Segurança do Tr~q~lho 
Serviços Públicos 

Etec CeI. Fernando Febeliano Administração 
da Costa Extensão EE Prof . 
Catha~;na Casale PadovCllli 

Logística 

Etec Ceio Fernando Pebellano Ensino Médl0 com Habilita'ção 
da Costa - Extensão EE Prof. Técnica Profissional em 
Helio Pentead0 de Castro Administração (Curso TécniCO) - M-

Tec 
Etec Dep. Ary de Camargo Automação Industrial 
Pedroso . 

Automação Industrial - InteglC!do ao 
Ensino Médio . 

Comércio 

Comerd0 - (EaD - Semipresencia'l) 

Eletrônica 

,Ensino Médio 

Desenvolvimento de Sistemas 

Desenvolvimento -'de- Sistemas -
Integrado ao Ensihó Médio. 
Informática para Internet 

Instrumentação 

Logística 

Logfstica - Illteifrado ao Ensino 
r 

Médio 
Recursos Humanos 

-

Etec Dep: Ar'{ de Camar:go Lo.glstica - Integrado ao Ensino 
Ped)'oso - Ex~e.,são g.E Olfvía Médio 
Bíanco 

Etec Dep. Ary de Camargo Automação Industrial 
Pedroso (Etec Paulista ) 

Automação Illdustrlal - Int~gra-d0 a'o 
Enslnó Médio 
Eletrônica 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em Logística 
(Curso Técnico) - M-Tec 
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, ! \ i '\ 'I' !~. 

-- ~ 

; 

Piratininga 

f--
Pitangueiras 

Cerrtro 
Pauli)Sou~a 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

" , I 

Automação Indust~ ia l - Integrado ao 
Ensfno Mé<;lio 
Comércio - (EaD - Telecurso Tec) 

'Contabilidade 

Desenvolvimento de Sistemas 

Eletrônica 

Eletrotécnica 

Enfermagem 

Ensino Médio 
-~. -

Finanças 

Desenvolvimento de Sistemas -

Integrado ao Ensino Médio 

Infermátlca, para Internet 

Informática para Internet - Integrado 
ao Ensino Médio 

Logist;/ea 

Manutenção e Suporte em 
Informática 

. . .-

lV'larketing 

Marketing - Integrado ao Ensino 
Médio 

Méeatrônica 

Mecatrônica - Integrado ao Ensino 

Médio 

Melo Ámbiente - Integrado ao Ensino' 

o • Médio _ . . 
Recursos Humanos 

Etec Tenent e Aviador Gustavo Finanças 
Kiug - Extensão EE 

Pirassllhunga 
Desenvolvimento de Sistemas 

Ensino M édia com Habi litação 
Té'Cnica Profissional em Recurs0S 
Humanos (Curso Técnico) - M-Te<!: 

Marketing 

Secretariado 

Etec Rodrigues de Abreu - Recursos Humanos 
Extensão EMEF Profª Jacyra 
Motta Mendes 

Etec Profo Idio Zucchi - Extensão Serviços Jurídicos 
EMEF Mário Rossin 
-~ 

___ -_o 
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Potim 

Potirendaba 

Grande 

Presidente 
Prudente 

Cemro 
Paul"Sol,lUl 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Etec praf. Alfre:d0 ~e Barros 
Sant0s - Extensão EE Prot. José 
Felix 

Etec Philadelpho Gouvêa Netto 
- Extensão EM Maestro Antônio 
Amato 

Etec de Praia Grande 

Recursos Humanos 

Ensin0 Médio com Habilitação 
Técnica Proflssional em 
:Administração (Curso Téçnice) - M
Tec 
Dança 

Etec Prof. Adolpho Arruda I Administração 
Mello 

www.cps.sp.gov. br 

:t\dminlstração - Integrado ao Ensit1'O 
Mé'élio 
Contabilidade 

Informática para Internet - Integrado 
ao Ensino Médio 

Marketing 

Transações Imobiliárias 
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Quintana 

Rancharia 

Registro 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Etec;: Praf. MasslJyuki KawanC). -
Extensão EMEF Praf. Pedro 
Sammerhauzer 
Etec Dep. Francisco Franco 

Registre 

www.cps .sp.gov.br 

Segurança do Trabalho 

L.ag 
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, 
I 

I 

Rio Claro 

Centro 

~ÃO 
i7ÃULO 

. Paulil~OuU GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

- j.;li: 1.
rr

,!' 

Eletrotécnica 

Eletrotécnica - Integrado ao Ensino 

Médio 
Evento'g 

Mecânica 
!L 

Mecêltrôn'lcà 
Nutrição e Dietética 

Saúde BU (;:<i1 

Secretariado 

Telecomunlcaçi1ies 

Etec José Martimiano da Silva - Secretariado - Integrado ao Ensino 
Extensão EE Dr. Tomas Alberto Médio 
Whatelly 

Etec Jôsé Martimlano"da SIJv.a - Administraçã0 
Extensão, Ef flref.! Amel1~ ch::J$, 
Santos Musa 

Desenvolvimento de Sistemas 

Desenvolviment0 de 'Sistemas -
Integrado'ao EnsinQ M~'~io' 
Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
Administração (Curso Técnico) - M-

Tec 

Inform'á't'ka para Internet 

Manutenção e Suporte em 
Informática 

SerYiços Jüríl:licos 

Etec Prof. Armando Bayeux da Administração 
Silva 

J:létr0eletrôrli~a .. 

Eletromecânica 
... "', 

Epfermagem 

Ensino Médio 

. Desenvolvimento de Si$temas 

Desenvolvimento de Sistemas -
Integrado ao Ensino Médio 

Logís-fh::êl 

Mecânica 

Eté.€ Pr0f. Armandi;) Bayeux da Aqrninísti'aç~Cil - In~egr.t<;:le ao ,6AsI IlO 
Silva - Extensão EE Prat. João Médio 
Batista Leme 

'. -
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Salto Grande 

Sandovalina 

Santa Bárbara 
d'Oeste 

Santa Branca 

Santa Cruz das 
Palmeiras 

Centro 
Paul"So~ 

~ÃO 
PAULO 
GOVER~O DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Etec Jacinto Ferreira de Sá - I Recursos Humanos 
Extensão EM Profª Coraly de 
Souza Freire 

Ete'c P rof~ Nair Luccas Riberrb - I Recurs.os Humanos 
Extensão EM EIF e Suplência de 
PG M onteire L0bato 

Etec Prof. Dr. José Dagnoni I Administração 

Administração - Integrado ao Ensine 
Médio 

Secreta riado 

Etec Prof. Dr. José Dagnoni - I Contabilidade 
Extensão EE Comenda dor 
Emilio Romi 

es 
Etec Polivalente de Americana -
Extensão EE Profª Alcheste de 
Godoy Andia 

Etéc Prof. Dr. José- Dagnoni -
Extensã0 EE Prof. Ulisses me 

Valente 

Marketing 

Adrn n~~'r ,. 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
Administração (Curso Técnico) - M 
Tec 

Ensino Médio com HabilltaçãJ;) 
Técnica Profissional em RecUt:S0S 
Humanos (Cu rso Técnicol - M-Tec 

Etec Cônego José Bento - I Comércio 
Ext ensão EMEF Profa . Francisca 
Rosa Gomes 

Etec João Elias Margutti Açúcar e 01 
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Santa Isabel 

Santa Rita do 
Passa Quatro 

Santa Rosa de 
Viterbo 

Centro 
Pal.llol Souza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTAOO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Etec de Santa Isabel 

Etec Manoel dos Reis Araújo 

Informática para Internet - Integrado 
ao Ensino Médio 

Logística 

Química 

Açúca r e 

Administração 

Agrapet llária - Integrada ao Ensino 
~édi6 
Enfe 

Ensina Médio ,com Habilita 
Técnica PróflssiOnal em Informática 
P·ara Internet (Curso Téanico) - M-Tec 

Informática para Internet - Integrado 
ao Ensino Médio 

Química 

Recursos Humanos 

Tu 

Etec Manoel dos Reis Araujo - I Comércio 
Extensão EE Nelson Fernandes 

Serviços Jurídicos 

Etec Santa Rosa de Viterbo I Administração 

Administração (EaD 
Semipresencial) 

ministração - (EaD - Telecurso 
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Centro 
PaUl., $ouUl GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

ttec Hllio de Mesquita 
Extensãe EE Prof. "Adarnast0r 
de Carva lho 

Etec Júlio de 
Extensão EE 
Medina 

Mesquita 
Profª Esther 

- Integrado ao Ensino 

- Integrado ao Ensino 

- Integrado ao Ensino 

ímica - Integrado ao Ensino Médio 

Administragão 

Contabilidade 

Recursos HtJ",ahOs 

Administração 

Contabilidade 

Logística 

Etec Júlio de Mesquita - I Administração 
Extensão EE Valdomiro Silveira 

Santo Antônio de I Etec Pedro Ferreira Alves - I Administração, 
Posse Extensão EMEF M ario EHanohi 

Logística 
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Centro 
Pall1a Souza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Segurança do Trabalho 

Etec Dona Escolástic:à' R0sa -
Extensão EE Padre Bartolomeu 
de Gusmão 

P<:lrtos 

Etec Dona Escolástica Rosa - I Administração 
Extensão EE Profª Zulmira 
Cam 

Portos 

São Bernardo do Ctec JusCelino IÇ!Jbi1$chek de I Admn-.I"'1-v:::lrS .... 

Campo Oliveira - ExtehSãC!l EE Senador 

Contabilidade 

Etec Lauro s 

- On-Ilne) 

ao Ensino 
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-

I"~ 'I ". 

São Carlos 

" 

Centro 
Paula SOllUl 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

• ( I .• :;, " ~ I 

Mecânic,;a 

Mecânica - Integrado ao Ensino 
Médio 
M ellatrônica 

.. 

Mecatrônica - Integrado ao Ensino 
Médio 

Se<::~etaríado - (EaD - On-line) 

Telecomunicações 

Etec Jorge $t reet - Exfensão EE Ensinl!l Médio com Habilitação 
Cel. Bonifácio de Carva lh0 Técnica Profissional em 'Recursos 

Humi:1nos (Curso Técnico) - M-Tec 
Etec Jorge Street - Extensão EE Administração 
Maria Trujilo Torloni 

Serviços JUl"ldlcos 

Etec Paulino Botelho Administração . 
Administraçãê '(EàD - -
Setnlprésenc.ia l)' 
Administração - (EaD - Telecurso Tec) 

Automaç.ão Indllstri<;l l 

Comércio - (EaD - Semiprese ncial) 

Eletrônica 

Eletrônica • Integrado ao Ensino 
Médio 
E:letrotécn ica 
Enfermagem 

Enfermagem do Trabalho 
" .. 

Ensino Médio 

Ensine Méclio cbm Habi litação 
Técnica Profissiona l em 
A(:Jn,inls~raçã0 (CurS'o Téenít o) - M-
Tec 
Desenvolvimento de Sistem as 

Desenvolvimento de Sistemas - (EaD I 

- Semiprese,ncial) 
Informática para Internet 

Informática para Internet - lntegrad0 ; 
ao Ensino Médio I 

Mecânica , 

M ecatrõnica 

Mecatrônica - Integrado ao Ensino 
Médio 

-~ 
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, 
I 

São José do Rio 
P~rdc 

São José do Rio 
Preto 

I 

Centro 
pau1a Sou'za 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTA.DO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

I • '1 I \' ,~ 

Elet rotécn ica 

Ensino Médio 

El1slhe, -Médio ,cem Hal:'ill itaçã0 
Técnica Ptoflss io'nal erY1 
Administração (Curso Téc.nico) - M-
Tec -

Desenvolvimento de Sistemas -
Integrado ao Ensino Médio 
Instrumentação 

Marketing 
0_· t 

Meie'Ambiente 

Química 

Secretariado 

Segurança do Trabalho 

Etec de São José do Rio Pardo Adrnl'ni~traçãQ 

Desenvolvimento de Sistemas 

Ensino Médio 

Desenvolvimento de Sistemas 

I l'if(;>rrriát ita~ara l ntérn~t 
Informática para Internet -Integrado 
ao Ensino Médio 

,. 

Química 

Química -Integrado ao Ensino Médio 

Segurança do Traba lho 

Etec Rodolpho José dei Guerra Administração 

Ensino Médio 

Desenvolvimento de Sistemas 

InfGlrmátita para Internet - I ntegrado 
ao -Ens ino Médio -

Química - Integrado ao Ensino Médio 

Etec Philádêlpho Gouvêa N'etto Administração 

_. -
Administração - (EaD - On-line) 

Comércio - (EaD - On-line) 

Contabilidade 

Desenvolvimento de Sistemas --
Edificações 

Ed lfica~ões - Integrado ao Ensino 
Médio 
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Centro 
PaUla SoUZil 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

" .1, . 
\} '. I : . I " i . .~ . \ .. : ~:::' ~ 

Eteç de~ão José dos Campos -
Extensão EE pref. J~sé Vieira 
Macedo 

I:tec de São Jose dos Campos -
Extensâ'(j EE Pr0f!! EHdla 
Tedesco de .oliVei ra 

Étec de Sã-o José dos Campos -
Brtensã0' EE Prof~ Maria 
Aparecida'Verlssim0 Madurei ra 
Ramos 

www .cps.sp. gov .br 

Administração - Integrado' ao EMlno 
Nlédi~ 

Automação Industrial 

Automação Ind\'lstrial - Integrado ao 
Ensino Médio 
Comércio - (EaD - Semi presencial) 

C0mérdo - (E;aD · TelecurS0 ']':ec) 

Ensino Médio 

Desenvolvimento de Sist emas 

Desenvolvimento de Sistemas 
Integrado ao Ensino Médio 

Info~mática pata Internet 

Informática para Internet -Integrado 
ao Ensino Médio 
Seeretariad9 - (EaO - Semlpr:esencial) 

Secretariado - ([aD - Telecüíso Tec) 

Adm i nistra!jl~o - Integrado ao EnS'jno 
Médio 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio (interdependente) 

Contabilidade 

Logística 

Marketing 

Marketing - Integrado ao Ensino 
Médio 
M~rketirjg - Integrado ao En5i '10 
Médf0 (interdependente) 
Transações Imobiliárias 

Admin isfraçãc;l 

Secretariado - (EaD - Semipresencial) 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio (interdependente) 
Logística - Integrado ao Ensino 
Médio 
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_ ._. 

'. 

Cenlro 
PaulaSou~ 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO 00 ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

i : ~ i 1: " • _ : ( 

Administl'8'Çãe - EJA 

Administração - Integrado ao Ensino 

Médio 

Contabilidade 

Desenvolvimento de Sistemas 
.. .. 

Ensino Medio 

Ensino Médio com Habilitação 

Técnica Profissional em 
Administração (Curso Técnico) - M-

Tec 
... 

Ensino M édio cÇ)m Habilitaçã0 
Té(mica Profissional ém Re~ursbs 

Hurnan0sjCurso Téc,nico) - M -Tec 

Desenvolvimento de Sistemas -
Integrado ao Ensino Médio 

Logística 

Meio Ambiente 

Segurança do Traba,lho 

Etec Albert Einstein Administração 

Com LI n lçaçã~ visuál .. 
Desenvolvimento de Sistemas 

Design de Interiores 

Eletrônica 

E h~Úônica '- ( ~aD - Semipresencial) 
~ ..• 

. -
Eletrônica - Integrado ao Ensino 
Médio 

Ensino. M édio 

Ensino Médio - Linguagens, Ciências 
Humanas e Sociais 

Hosped1;lgem' 

Secretariado 

Etec Albert Einstein - txtelisão Serviços Jurídicos 

EE Emiliano Augusto C. <:I e 
Albuquerque e Melo 

Serviços Jurídicos - Integrado ao 
Ensino Médio 

Etec Albert Einstain - Extensão AdmlnistrCjção- Integrado a0 Ensjnq 

EEProf. carlos de Laet M édí0 

Serviços Jurídicos 

Etec Carlos de Campos Comunicação Visual 
-------
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11· 1 I ' I, ( .• 

~ÃO 
PAULO 
GOV~NO 00 eSTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

~'~J~I"~ • ~-. 

Serviços Püelic;;os 

Técnico Legislativo 
-

-
Etec. de Artes Arte Dramática - --.. 

Canto 

(Qmércio - ([aO - Telecurso Tec) 

Dança 

b'ança " d~Salão .. 
Design de Interiores 

.. -
Eventos' 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em Eventos 
(Curso Técnico) - M-Tec 

Paisagismo 

Processos Fotográficos 

Regência -
Secretariado - (EaD - Telecurso Tec) 

Téatro 

Etec de Cidade Tiradentes Administração 

, Adl!,inistração - ,(ÉàD - On~line) 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

€omércio- (faD,. Dn-line), 
Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
Administração (Cu rso Técnico) - M-
Tec 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica P'ro'flss iQnSI ,em 
Desenvo,lvimento cle Sistemas (Curso, 
Técnico) - M ·Tec 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em Nutrição e 
Dietética (Curso Técnico) - M-Tec 

EnSino Médio com Habilitação 
Técnjca Profissio'nal em Químka' 
(Curso Técnico) - M-Tec 
Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em Recursos 
Humanos (Curso Técnico) - M-Tec 

Farmácia II 

Guia de Turismo - (EaD - On-line) 
---
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\'. 14 11,1"1' :. 

._-" 

Centro 
PaUla SOl,l1a 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

" !l' 
.. ,. , 

Secretariado - (EaD - Telecurso Tec) 

Etec de Guaial;aLes • Extensão loglstka 
Çeu Jamb.~iro 

Serviços Jurídicos 

Etec de Guaíanazes - Extensão Acl m in 1st ração 
CEU Lajeado 

Contabilidade 

Finahças 

Logística 

Recursas Humanos - ., .... 

Transações Imobiliárias 

Etec 'de Heliópalis AdminIstração 

Desenvolvimento de Sistemas 

Design de Interlóreos 

Edificações 
-

Edífl):.açães - EJA 

Ensino Médio 

t l1sino Médio com Habilitação 
létniça Pr0fissional em I 

Admihistra,ção (CUr'So0 Técnico), • M- ' 
Tec o .. 
Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em Informática 
Para Internet (Curso Técnico) - M-Tec ' 

Ensiho Média ,(;;.0m H al:)ilit~çã0 

Técnica I>roflsslonal em Nlltrlção e 
Qietética (Gurs,a Técnica) - M-Tec 

Desenvolvimento de Sistemas -
Integrado ao Ensino Médio 

NlItr lç~o e Qietética 

Nutrição e Dietética - Integrado ao 
Ensino Médio 

Etec de Itaquera Ádmlnistração 

Contabilidade 

Des
o
envoJvlmento de Sistemas 

Ensino Médio 

Etec de Itaquera - Extensão Ceu , Administração 
Inácio Monteiro 
Etec de Itaquera - Extensão CEU Administração 
Parque Vereda s 

~ -
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Centro 
paulil $QUU 

~ÃO 
PAULO 
GOVeRNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Etec de Sapopemba - Extensão 
Ceu Sapopemba 

Etec de Sapopemba - Extensão 
EE Stefan Zwe 

Etec de Tiquatira 

www.cps.sp .gov.br 

ao Ensino 

Alimentos 

Alimentos - Integrado aO Ens ino 
Médio 
Desenvolvimento de Sistemas 

Desenv0Mrnento de Sistemas 
de ao Ensino Médio 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
Administração (Curso Técnico) - M
Tec 
Ensino Médio' cem Habilitação 
Téonica Profissional em Alimentos 

-M 
Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
Desenvolvimento de Sistemas (Curso 
Técnico) - M-Tec 

Ensin!i) MédiQ com Hat:lilita 
Marketing 

Recursos Humanos 

Transac:;ões Imobiliáda$ 

Comunicação 

Comunicação Visual - Integrado ao 
ia 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
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~ntro 
PaUla So\.l'Zêl 

~ÃO 
PAULO 
GOVER,.,O DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

$egurant;a do Traba lho 

Serviços Jurídicos 

'Serviçes Jurldiéos - tnteg.radlD 130 

EnsinoiMéd io 

Técnico Legislativo 

Etec DoutOfél Mari 13 AllgU,stél -Admlnistraça0 
Saraiva - Extensão SEBRAE 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

Logística - Integrado ao Ensino 
Mé~dia 
Marketing - Integrado ao Ensino 
Médio 

Etec Getulto VargaS Adn1inistração 

Adminlst raç~o - Integrado ao Ensino 
Médio 

Automa~Q, 1 nd ustria I . -

Automação Industrial - Integrado ao 
Ensino Médio 
Deslgn de Interl()res 

Design de Interiores - Integrado ao 
Ensino Médio 

Edlfloaçõ'es 

Edificações - Integrado ao Ensino 
Médio 

Eletr&nica 

Eletrônica - Integrado ao Ensino 
Médio 

EJetrotécnica 
.. -

Eletrotécnica - Integrado ao Ensino 
Médio 

Ensill0 Méd io 

Mecânica 

M~cânlc;a - Integrada ao Ensino ' 
Médio 
Mecatrônica 

Mecatrônica - Integrado ao Ensino 
I 

Médio 
Meio Ambiente 

Meio Ambiente : Integrado ao Ensino 
Médio 
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,11/ • , Oi' • 

Centro 
P.,ül.,$ouza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

, :1' I". 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio _. 
Contabilidade 

Design de Interiores 
-

Desj~n de"Móveis 

Edificações 

Eçlifieac;.i5es - Integrr;Jd0 i1!o EnSine 
Méd10 _ .. -

Eletroeletrônica 
-

. Eletrônica 

Eletrônica - Integrado ao Ensino 
Médio 

~ 

Ensine Médio 
-

Gestão Ambiental 

Marketing 

MarKetlOg - Integrado ao Ensino 
Médio 

Mei0 Ambiente _ ... " . 

Meio Ambiente -Integrado ao Ensino 
Médio 

-
Réoursos Hliman0s 

.-

Etec Guaracy Silveira - Extensão I nformática para Internet 
EE Carlos Maximiliano Pereira 
dos Santos 

Màrl<eting 

Programação de Jogos Digitais 

Etec Guªracy Silveira- Extensão Comércio 
EE Godofre'ae Furtado -

Desenvolvimento de Sistemas 

Marketing 

Programação de Jogos Digitais 

Etec Guaracy 'Silveira -Ii-'xtensão Administração 
EE Prof. Antonio Alves .Cr,\lZ 

Etec Guaracy Silveira - Extensão Desenvolvimento de Sistemas 
EE Prof. Mauro de Oliveira 

Java - Web ~phefe/Ratiónal 

Redes de Computadores 

Etec Irmã Agostina Admin istraç~6 

Administração - (EaD - Telecurso Tec) 
- ~--

I 

I 

I 
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Cen'ti'o 
PalJlolSOU%cl 

~ÃO' 
PAULO 
GO'VliRNO 0·0 ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

,'-.:.;1:;',- )..:.1 

I Etec jardIm Ângela Admin istração - Integrado ao Ensine 
, Médio 

Contabilidade 

Contabilidade - Integrado ao Ensino 
Médi(i) 

Desenvolvimento de Sistemas 

EnSine Médio 
-

Desenvolvimento de Sistemas -

Integrado ao Ensino Médio 

Recursos Hum~nos 

Segurança do Trabalho 

Etêc Jorge Street - Ex'tensãe Administração •. 
cru Parque. S rfs to I .. 

Logística 
.. 

Etec Jornalistél Roberto Ensine Médio cem HabJIit:açãe 
M"rinho TécnÍl:-8 Profissional em 

I Comunicação Visuql (Curso Técnico) 
- M~Tec 

Ensino M édio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
Programação de Jogos Digitais 
(Curso Técnico) - M-Tec 

. 
Multimldia 

Produção de Áudio e Vídeo 

Etec José Rocha Mendes Admin ist~ação 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 
Comunicação Visual 

Comunicação Visual - Integrado ao 
Ensino Médio 

I 

E letrõni~a - Integrado a0 EnSit)0' i 
Médio 
Eletrotécnica 

Modelagem do V~stuádo 

Modelagem do Vestuário - Integrado 
ao Ensino M édio 

Segurahça do Tra~a lho 

Etec José Roch a Mendes - Administração 
Extensão EE Amadeu Amaral 

Contabilidade 

Ensino M édio 
L....- _ __ _ ___ 0.- - - _.-
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Centro 
Pª uló\5oI,lUl 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Ete,c Martin Luther King -
Extensão f E J0ão Crispiniano 
Soares 

Etec Martin Luther King -
Extensão EE República do 
Par 

Etec Parque Belém 

ww w .cps. sp .gov.b r 

- Integrado ao Ensino 

Secretariado - (EaD - Semipresencial) 

Adm inisttaçã0 

Contabilidade 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
Administração (Curso Técnico) - M
Tec 

Ensino Médioé.0n1 HabiUta9ão 
Profissional' em, eventos 

- M~Tec 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em Química 
(Curso Técnico) - M-Tec 

------~~----~ 
Eventos 

Meio Ambiente - Integrado ao Ensino 
Médio 
Nutrição e Dietética 

Nutrição e Dietética - Integrado ao 

158 

Rua dos An dradas, 140. Sa nta Ifigênia • 012 08 -000 • São Paulo · SP • Te l.: (11) 33 24.3300 

~ 





. --

.. 

-

Centro 
Paultl5Ç1~ 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

. I;' " • ; ~ I I : I; : J ' 

Etec Paulistano - Extensão EE Ensino Médio com Habilitação 
Prof~ Maria Helena Gonçalves Técnica Profissional em 
de Arruda Administração (Curso Técnico) - M-

Tec 

Etec Prof. Adhemar Batista Administr:ação 
Heméritas 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio .. 
Eletroeletrônlc.a 

. 

Eletrônica - Integrado ao Ensino 
Médio 

J Eletrônica 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em Eletrônica 
(Curso Técnico) - M-Tec 

Ensino Médio çom Habilita'ção ' 

Técnica ProtissiO)'lâ l e~m 

Progr;anfação de Jogos Digitais 
(Curso Técnico) - M-T.f2c 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em Recursos 
Humanos (Curso Técnico) - M-Tec 

Ensino MédiOJ com Qualifi'cação 
P rofjss ional de Ass istente de 
Recursos Humanos - M-Tec 

Ensino Médio com Qualificações 
Profissionais de Auxiliar 
Administrativo, de Auxiliar de 
Finanças e de Auxiliar de Marketing e 
Comercial- M-Tec 

Farmácia 

Desenvolvimento de Sistemas 

Desenvolvimento ,de Slstetnas - I 

Integrado ao Ensino M edia 
I 

I 

Manutenção e Suporte em 
Informática 

Marketing -
Etec Praf. André Bogasian - Administração 
Extensão Ceu Jaguaré 

Làgistica 

Recursos Humanos 

Etec Praf. Aprígio Gonzaga Administração 
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c~"tr'o 
Pau:la $ouUl 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO 00 ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

- Jn;t~grad0 ao Ensino 

Secretariado - (EaD - On-line) 

Sistemas'de Energia Renová~el - ( 
- Sem 

Etec Prof. Basilides de Godoy - I Administração 
Extensão CEU Parque 
Anhanguera 

~--------------I----------------------------

Etec Prof. Basilides de Godoy - I Administração 
Extensão EE Prof. Ayres de 
Moura 

Etec Prof, Basilides de Godoy -
Extensão EE Prof, Guiomar 
Rocha Rinaldi 

-""n'\",ral"l Aranha 

www.cps.sp.gov.br 

AO 
Logística 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em Cozinha 
(Curso Técnico) - M-Tec 

tnslno Médl0 com Habilitação 
Técnica Profissional err 
r:leserwolviment0 'de Sistemas fe:urs0 
Técnico}- M-Tec 
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CentrQ 
Paula50u~ 

~ÃO 
PAULO 
GOveRNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Etec Praf. Horácio Augusto da 
Silveira - Extensão EE Afranio 
Peixoto 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio (interdependente) 

Adrnjl1lstr~çã01 - Integrado aé Etl$ino 
Médio (jríterclpnAn rlpnt p 

Etec Prof. Horácio Augusto da I Administração 
Silveira Extensão EE 
Carmosina Monteiro Vianna 

mas 
Logística 

Recursos Humanos 

Etec Prof. Horácio Augusto da I Administração 
Silveira - Extensão EE Cônego 
João Ligabue 

deSist~mas 

ETEC Pr0f~ Ora. 1)0retl Quiomi I Admihist'ração 
Kanashiro Tovohara 

Etec Prof~ 0ra. D0r0tl 0.!Jlomi 
Kanashiro Toyohara (Etec 

Pirituba) 

Etec Raposo Tavares 

www.cps.sp.gov .br 

Contabilidade 

Eletroeletrônica 
Ensino Médio 

Integrado ao 

com Hablli 
Teanica Profissional em 

Aclrninistração (Curso Técnico) - M
Te'C 

Administração 

Administraç.ão 
C:;",ml'nl"pc:pncial 

(EaD 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

Comé cial) 
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Centro 
PaulaSolJUI 

~ÃO 
PAULO 
GOVfRNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

;' :'". I;. " I, 

Nutrição e Dietética - Integrado ao 
Ensino Médio 
Segurança do Trabalho 

Segurança do Trabalho - Integrado 
ao Ensino Médio 

Etec SEBRAE Administração' 

Administração - (EaD -
Semipresencial) 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 
Comércio - (EaD - Semipresencial) 

Ma'rketiAg 

Marketing - Integrado ao Ensino 
Médio 

Etec Ta~ashi Morita Administração 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

A~foma.ção Industrial' 

Automação Industrial - Integrado ao 
Ensino Médio 

üDntabilidade 
-, 

- ~~ . 

Eletrônica 

Eletrônica - (EaD - Semi(:>resencial) 

Eletrônica - Integrado ao Ensino 
Médio 

" 

El1s i'nO Médio Habill,ta,ç.ão com 
1é,cnrca profl$slonal em 
Adll1inistraçã0 (Curso Téchlco) - M-
Tec 
I nstru mentação 

- .-
LQglstica 

Logística - Integrado ao Ensino 
Médio 

Segurança do Trab"lho 

Etec Takashi Morita - Extensão Administração 
CEU Alvarenga 

Logística 

Etec Takashi Morita - Extensão Administração 
Ceu Parelheiros 

logística 

Marketing ,-,_ ...... ~ .. ~._I ... ,_ ; ,,-- -_ .. -
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Centro 
Paula Souza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

~ . " I!; í.' I! 

Hospedagem 

Desel)volvimento de Sistemas -
I rrteg ra-d o 30 Ensine M éçli0 

Nutrição e Dietética 

N_utrlção e 'Dietética - Integrado a0 
Ensino Media 

Segurança do Trabalho 

Etec Zona leste AdtD,inistração 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

Contabilidade 

Desenvolvimento de Sistemas 

Ensina. Médio 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em 
Arlf"V'Iinir+ ........ r!=l" Ir ..... rr. T",...ni,...,...\ nn 

" UlIIII'"..J'-I""'')-,""V \'-\.4I")V 1 L '-...1 11\-'-'1 - IV, -

Tec 

Ensino M édio cem Habilitação 
Técnica ProfissIonal em 
Desenvolvimento de Sistemas (Curso 
TécnicO) - M-Tec 

Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional em Logística 
(Curso Técnico) - M-Tec 

Ensino Médk> com Habilitação 
Técnica Profissional em ReG:urs.os 
Humanos (Curso Téct'l ico) - M-Tec 
Desenvolvimento de Sistemas -
Integrado ao Ensino Médio 

-L.ogistica 

Logística - Integrado ao Ensino 
Médio 

Ser.yiços Jurí~icl:)s 

Etec Zona Leste - Extensão Ensino Médio com Habilitação 
FATEC Zona Leste Técnica Profissional em 

Desenvolvimento de Sistemas (Curso 
Técnico) - M-Tec/AMS 

Etec Zona L.éste - Extensão Ceu Administração 
Azul da Cor do Mar 

Informática para Internet 

Recursos Humanos 
'-- --- ------ - ----
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São Roque 

São Sebastião 

CentrQ 
PaulaSouz.a 

~ÃO 
PAULO 
·GOVERNO DO ESTA DO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

, ". I .:~, ~i; : ,- I ;. -: :, 

Ensino Médio 

l4ese'nvoJvirnelit0 de Sistemas -lEiD 
- S,emipresencial) . 

Finanças 
,-

LQgistica 

Logística Reversa 

Marketing. 

Recursos Humanos 

Secretariado - (EaD - Semipresencial) 

Serviços Jurídicos 

Etec de,São Roque Administração -, 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 
Comércio 

Contabilidade 

Enfermagem 

Ensino Médio 

eventos 

Hospedagem 

Desenvolvimento de SistelTlª5 

Desenvolvimento de Sistemas -

Integrado ao Ensino Médio 
InformátlGa pa(a Internet 

Lazer - Integrado ao Ensino Médio 

Logístiea - Integrado ao EM/no. 
Médio 
Transações Imobiliárias 

Turismo Re(eptivo 

Etec de São Sebastião Administração 

Administração - (EaD -Ún':line) 

Administração - (EaD -
Semipresencial) 

Admll1istrãção - Integrado ao Ensina 
Médi0 
Comércio - (EaD - On-line) 

Ensino Médio 

Eventos 

Guia de Turismo - (EaD - On~line) 
-

Desenvolvimento de Sistemas 
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Centro 
Paula$ou'Za 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

\ " <" 'I [. :-1 1 1:_,1[" 

Ensino Médio 

Guia de Turismo - (EaD - On-line) 

L.õgist'ica , --

Secretariado - (EaD - On-line) 

Ete'c Doutora Ruth Carçloso - Administração 
E){teflsã~ ' EE- Enio Vílas Boas 

Logística 

Serrana Etec Ahgelo Cavalheiro Administração 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 
Ensino Médio Dom Habíllt ação 
T~€nica Profissional em 
Adminlstraç~'o (Curso Têcnlco) - M-
Tee _ 
Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional e.-n QuírlliLd 

(Curso Técnico) - M-Tec 

.• Ehsin"Q Méq}o, com' Habilitação 
Técnica Pró.fissi'Onal em Recursos 
Humanos (Curso Técnico) - M .. Te€ 
Logística 
Química ~ C"!~;" 

Recursos Humanos 

Sertãozinho Etec J0S'é MartímlahO da Silva - Adh'linistraçã'o 
ExtensãCil EE Wtnston Churchi,1I 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio I 

C0mércio -

Contabilidade I 

Logfsti€<'I _ , 

Recursos Humanos 

Severínia Etec de Olímpia - Extensão Recu rsos Humanos 
EMEF José Severino de Almeida 

Sorocaba Etec Armando Pannunzio Administração - (EaD - On-Iine) 

Administração - Integrado ao Ensin() 
Médio 

Automação Industrial 

Automação Industrial - Integrado ao 
Ensino Médio 

Comércio - (EaD - On-line) 

Eletroeletrônica 
- - -
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Centro 
Paul" SOUl3 

~ÃO 
PAULO 
'GOVERNO DO ESTAD O 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Etec Rubens da Faria e Souza - I Administração 
Extensão EE Antonio Padilha 

Etec Rubens de Faria e Souza 

w w w.cps.sp.gov .br 

l ogística - Integrado ao Ensino 
Médio 

Ensino 

Serviços Jurídicos - Integrado ao 
Ensino Médio 

Servl~9s Jurldicos - Integrado ã0 

Ensino M éd io, (interd 

Administração - (EaD - On-line) 

istração (6aD 

- Integrado ao Ensino 

h1tegracla ao Ensino 

Mecânica 

Mecânica - Int(~graclo ao Ensino 
M 
Mecatrônica 

Mecatr&nioa - Integrad0 ao Ensino 
Médio 
Nutrição e Dietética 
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\'11 ; 

Tabatinga 

Taboão da Serra 

Taquaritinga 

---

Taquarituba 

L--. 

Cel1trÇ! 
P,,1,l1aSo \l~ 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO EsTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

I,'d' , 

Secretariado - (EaD - Semi presencial) 

Seçr;éta~i"do - (EaD - OrHine),. 

Etec de Ibitinga - Extensão Recursos Humanos 
Tabatinga - Centro de 
Formação Profissional 

Etec de Taboão da Serra Óese",\lol~iment0 de Sistemas 

Desenvolvimento de Sistemas -
Integrado ao Ensino Médio 

Etec Dr. Adaill'Junes da Silva Administração 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

Agente eomul'l'ltário de Saúde 

Agroindústria 

Ali men:tos 

Alimentos - Integrado ao Ensino 
Médio 

De~envolvimentQ de Sistemas 

Enfermagem 

Ensino Médio 

Ensino Médio com Qualificação 
Profissional de Assistente de 
Recursos Humanos - M-Tec 

Desenvolvimento de Sistemas -' 

Integrado ao Ensino Médio 
Informática para Internet 

Logístic.s .. 
Programação de Jogos Digitais 

.Químlc,a 

Química -Integrado ao Ensino Médio 

Recursos Human0s 

Etec Dr. Adail Nunes da Silva - Administração - Integrado ao Ensino 
Extensão EE 9 de Julho Médio 

ComérGi0 

Marketing 

Secrefal'iado 

Serviços Jurídicos 

Etec Prof~ Terezinha Monteiro Administração 
dos Santos 

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

176 

www.cps.sp .gov .br 
Rua dos Andradas , 140 • Sa nta Ifigênia • 01208-000 • São Paulo . SP . Tel. : (11) 3324.3300 

« 





. ·,'Ii '1 .. 1. 

--
--

Taubaté 

---- _. 
Teodoro Sampaio --

- --

'I I' 

C~ntro 
Pauh~ cSou.t3 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

, 

Ensino Médio 

Fârmáciã 
j 

Desenvolvimento de Sistemas 

PésenvGlvi rnento de Sistemas -

Integrad.o ao ~n s i no M édio 
Informática para Internet 

M anutenção Automotiva 

Mecânica 

Mecânica . Integrado ao EnS"ino 
Mécot io 
Mecatrônica 

Meie A/tlblente 

Meio Ambiente -Integrado ao Ensino 
Médio 
Nutrição e DIetética 

Química 

Qufmica - Integrado ao Ensino Mé.dio 

Segurança do Trabalho 

Etec Dr. Geráldb José Redrigues Administrq'ção 
Alckmin -_ ... -

Administração - Integrado ao Ensino 
Médio 

Comércio .:: ( ~aD - Semipresencia l) 

Comércio - (EaD - Telecurso Tec) 

Contabil fdade-

Ensino Médio 

Qesenv0lvirri"ento de'Slstemas 

Informática para Internet 

lf:lforr'Nát iGacIPar;a Ihternet - Ihtegtaclo 
ao Ensrno Médio 
Logística 

Marketing 

Marketing - Integrado ao Ensino 
Médio 

Segurança de:> Trabalho 

Segurança do Trabalho - Integrado 
ao Ensino Médio 

Transações Imoblli~ rias 

Etec Prof~ Nair Luccas Ribeiro Administração 

Agroindústria 
-- - - - -
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-,,~, .... , 

'_0_' 

-

" 'I',., J' 

Ubatuba 

Urupês 

Valinhos 

Valparaíso 

C~nw 
Pa(j'la Souza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

,r .', • , !, 

Desenvolvimento de Sistemas 

geSénVQI~i(l"lia.nto de Sis-temas 
Il'ltegrádo a0 Ensinà M'édià 

Informática para Internet 
..... 

'''R'~FU r:s,QS . H j,lma n05' . 

Redes de Computadores 

'Efec 'Prof. Massuyuki Kawano - 'Com~rGio 
,Elttensão EE fndia Vanuire 

Contabilidade 

... . -- . I nform~tiGapara Inttifl)'et 
Secretariado 

Etec de Caraguatatuba - Administraç~e 
EXtensão, lJ b~tu b-a 

Eventos 

HC!l5peda~eJ11 

Desenvolvimento de Sistemas 

NI,I~hçã0 e Dletétioa 

Serviços Jurídicos 

Trj) l1~aç/l)es> I mÇl qiliál"ias 

Turismo Receptivo 

Eféc Dr. Gerraldo José R0drigues Admlnistr.açao 

. ..Alckmin - E>tt~nsã,o Ub~w.~a , .' 
., .. 

Comércio 

H0s'pedagem 

Desenvolvimento de Sistemas 

NI,ltriçã0 e D.i'etétjca 

Transações Imobiliárias 

... 
Turi~lno' Receptlv,o 

Etec Profª Marinês Teodoro de Administração 

Freitas Almeida - Extensão 

Fundação de Ensino Chafik 

Saab 

Etet Benedito Sto~hj - Admihistraçã0' 
Extensã0 EE I=lávle de 'Carvalho 

Logfstica 

Recursos Humanos 

Etec Sebastiana Augusta de Administração 
Moraes - Extensão EE Vicente 

Barbosa 

Agronegócio 
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Votuporanga 

CenlfO 

~ÃO 
PAULO 

P .. LJ1~ Souza GOVERNO DO I;STADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Etec Prof_ Elias Miguel Junior -
Extensão EE Comenda dor 
Pereira Inácio 

Etec Prof. Elias Miguel Junior -
Extensão EE Prof. Daniel 
Verano 

'Eteç Frei 
lta 

www.cps.sp.gov.br 

Desenvolvimento de Sistemas 

Ens-inê Mé.di(!l <!:em H~bHlta~ãlt> 

Técnica Pl'"ofis-sienal 'em 
Admlnist"a~ão (Cl,lrs~ Técnic:::o) - M
Tec 

Ensino Médio Habilitação 

com Habilitaçã0 
Técni~a ,Pr6fl:SSjg'h'al em ReclIrses 
Humanos leurso Técnico) - M-Tec 

Ensino Médio com Qualificação 
Profissional de Administrador de 
Banco de Dados - M-Tec 

IfIlfermátiea para Int-ernet 

Informática para Internet -Integrado 
ao Ensino Médio 

ao Ensino 
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Centro 
Paul" Souza 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

ANEXO 11 

PORTARIA DO VESTIBULlNHO 1º SEMESTRE/2019 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 

Gabinete do Diretor-Superintendente 

Portaria CEETEPS-GDS 2327, de 18-10-2018 

Estabelece as normas operacionais do Processo Seletivo- -Vestibulinho, do lº semestre 
de 2019, para ingresso na li! série do Ensino Médio, em seus diversos formatos, no 
lº módulo dos Cursos do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e on-line), para 

acesso às vagas remanescentes da 2i! série do Ensino Médio e do 2º módulo dos 
Cursos do Ensino Técnico e para os Cursos de Especialização técnica de nível médio 
das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza-Ceeteps. 
A Diretora Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, 

no uso de suas atribuições legais, expede a presente Portaria: 
DO INGRESSO 
Artigo lº - O ingresso no Ensino Médio, em seus diversos formatos e nos Cursos do 

Ensino Técnico das Escolas Técnicas Estaduais - Etecs - do Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza-Ceeteps, será realizado mediante processo 
classificatório, com o aproveitamento dos candidatos até o limite das vagas fixadas 
para os diversos cursos. 

§ lº - Das vagas oferecidas pelas Escolas Técnicas Estaduais, serão subtraídas as 
destinadas aos alunos retidos e aos que trancaram matrículas na li! série do Ensino 
Médio, em seus diversos formatos, no lº módulo dos Cursos do Ensino Técnico 
(presencial, semipresencial e on-line), nos respectivos cursos, e nos cursos de 
especialização técnica. 

§ 2º - Serão oferecidas vagas que se destinam aos candidatos que ingressarão: 
1. na li! série do Ensino Médio; 
2. na li! série do Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais; 
3. na li! série do Ensino Médio com Qualificação Profissional; 
4. na li! série do Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional; 
S. na li! série do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio; 

6. na li! série do Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional do projeto de 
Articulação da Formação Profissional Média e Superior; 

7. na li! série do Programa Vence no Ensino Médio com Qualificação Profissional, Ensino 

Médio com Habilitação Técnica Profissional e Ensino Técnico Integrado ao Ensino 
Médio; 

184 

www.cps.sp .gov.br 
Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia .01208-000· São Paulo. SP • Tel. : (11) 3324 .3300 

~ 





Centro 
Paul;lSoú~ 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

considerado como um dos critérios para o aluno desse projeto a aprovação nos três 
anos do curso e das práticas nas empresas; 

6. O Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio funcionará em período integral (manhã 
e tarde) com componentes da base nacional comum integrada à formação 
profissional de técnico; 

7. O Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio do Programa Vence funcionará em 
período integral (manhã e tarde) com componentes da base nacional comum, sob 
responsabilidade das Escolas Estaduais da Secretaria da Educação do Estado de São 
Paulo e com componentes da formação profissional de técnico, sob a 
responsabilidade das Etecs, do Centro Paula Souza; 

8. O Ensino Médio com Qualificação Profissional e o Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional do Programa Vence funcionarão em :!4 período com 
componentes da base nacional comum, sob responsabilidade das Escolas Estaduais 
da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e com componentes da formação 
profissional de técnico, sob a responsabilidade das Etecs, do Centro Paula Souza. 

9. Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA (Educação de Jovens e 
Adultos) funcionará em :!4 período com componentes da base nacional comum 
integrada com a formação profissional de técnico; Artigo 2Q - As vagas que serão 
disponibilizadas nas Escolas Técnicas Estaduais do Centro Paula Souza, para o 
Processo Seletivo-Vestibulinho, do 1Q semestre de 2019, constarão do Manual do 
Candidato, disponibilizado no site www.vestibulinhoetec.com.br. distribuídas por 
cursos e períodos. 

Artigo 3Q - O Processo Seletivo-Vestibulinho, do 1Q semestre de 2019, destina-se ao 
ingresso: 1- No Ensino Médio em seus formatos a seguir: 

a) na 1!! série do Ensino Médio; 
b) na 1~ série do Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais; 
c) na 1~ série do Ensino Médio com Qualificação Profissional; 
d) na 1!! série do Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional; 
e) na 1~ série do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio; 
f) na 1!! série do Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional do projeto de 

Articulação da Formação Profissional Média e Superior; 
g) na 1!! série do Programa Vence no Ensino Médio com Qualificação Profissional, Ensino 

Médio com Habilitação Técnica Profissional e Ensino Técnico Integrado ao Ensino 
Médio; 

h) no 1Q termo do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA. 
11- No Ensino Técnico no 1Q módulo - para os Cursos do Ensino Técnico (presencial, 

semipresencial e on-line) com os seguintes pré-requisitos: 
a) Para candidato que concluiu ou está cursando o Ensino Médio : possuir Certificado de 

Conclusão do Ensino Médio ou declaração que está matriculado na 2!! ou 3!! série 

do Ensino Médio. 
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6. Caso seja ofertado o Curso de Técnico em Restaurante e Bar, o candidato deverá ter 
idade mínima de 18 (dezoito) anos, a completar até o dia 31-01-2019. 

7. Os Cursos de Técnico em Agrimensura, Agroecologia, Agronegócio, Agropecuária, 
Cafeicultura, Florestas, Hidrologia, Meio Ambiente e de Zootecnia, quando 
oferecidos no período noturno, terão aulas práticas obrigatórias aos sábados. 

8. Os Cursos de Técnico em Agricultura e de Avicultura deverão ser oferecidos somente 
no período diurno. 

9. Para o Curso de Técnico em Contabilidade a certificação, desde 02-06-2015, não prevê 
a obtenção de registro de Conselho da categoria da classe, conforme o disposto na 
lei 12.249/10, que alterou o Decreto-lei 9295, de 27-05-1946, artigo 12, parágrafo 
segundo. 

10. Por questões técnicas e/ou operacionais o Centro Paula Souza poderá, no decorrer 
do desenvolvimento do curso da modalidade semipresencial, remanejar os alunos 
para a modalidade on-line. 

DO ACESSO 
Artigo 42 - Será oferecido, acesso direto: 
1- ao 22 módulo de cursos técnicos, mediante avaliação e certificação de competências 

laborais, de acordo com o Artigo 41, da lei Federal 9394/1996 e da Deliberação 
107/2011 do CEE-SP. Consideram-se vagas remanescentes as possíveis vagas 
decorrentes de transferência, retenção e desistência de alunos. O acesso direto ao 
22 módulo (vagas remanescentes) se dará: a - aos candidatos que possuem 
experiência profissional nas áreas dos respectivos cursos técnicos, mediante 
avaliação e certificação de competências referente ao 12 módulo, e b - que tenham 
concluído o Ensino Médio. 

11- à 2ª série do Ensino Médio, considerando remanescentes as possíveis vagas 
decorrentes de transferência, retenção e desistência de alunos. O acesso direto à 
2ª série do Ensino Médio se dará aos candidatos classificados que tenham concluído 
a 1ª série do Ensino Médio sem progressões parciais e/ ou dependências. 

DA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NíVEL MÉDIO 
Artigo 52 - Serão oferecidas vagas para Cursos de Especialização técnica de nível médio. 

O ingresso nos Cursos de Especialização se dará: 
1- aos candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao 

Curso de Especialização pretendido conforme relação disponível no site 
www.vestibulinhoetec.com.br; e 

11- que tenham concluído o Ensino Médio. DAS INSCRiÇÕES PARA O INGRESSO, PARA O 
ACESSO E PARA A ESPECIALIZAÇÃO 

Artigo 62 - Caberá à Unidade do Ensino Médio e Técnico - UEMT, do Centro Paula Souza, 
estabelecer orientações quanto às diretrizes e normas a serem seguidas na 
execução do processo de inscrições e aplicação do exame seletivo. Parágrafo único 
- À UEMT caberá divulgar, por meio do Manual do Candidato e pelo site 
www.vestibulinhoetec.com.br. com a necessária antecedência, os locais de 
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inscnçao e de realização do Exame, bem como todas as informações e 
procedimentos referentes ao Processo Seletivo-Vestibulinho, do 12 semestre de 
2019. 

Artigo 72 - As inscrições no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 12 semestre de 2019, 
serão efetuadas somente por meio eletrônico, no site 
www.vestibulinhoetec.com.br. Parágrafo único - Todas as Etecs/Extensões de Etecs 
(Classes Descentralizadas), que participarão do presente Processo Seletivo
Vestibulinho, disponibilizarão equipamentos necessários para as inscrições dos 
candidatos. 

Artigo 82 - Para se inscrever no Processo Seletivo-Vestibulinho, do 12 semestre de 2019, 
o candidato deverá observar os seguintes períodos e procedimentos: 

§ 12 - As inscrições eletrônicas deverão ser efetuadas no período de 19 de outubro até 
as 15 horas do dia 12-11-2018, no site www.vestibulinhoetec.com.br. através da 
área do candidato, que será acessada somente pelo CPF (Cadastro de Pessoa Física) 
do candidato e de senha de segurança, cadastrada pelo candidato, no início da 
inscrição. 

§ 22 - O preenchimento da Ficha de Inscrição eletrônica é de responsabilidade exclusiva 
do candidato ou de seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), quando 
menor de 16 (dezesseis) anos. Desta forma, para realizar a inscrição o candidato 
deverá cumprir todas as etapas da ficha eletrônica, conforme procedimentos a 
seguir: 

1. Ler atentamente as instruções constantes do Manual do Candidato, disponibilizado 
no site www.vestibulinhoetec.com.br; 

2. Fornecer os seus dados pessoais e preencher o questionário socioeconômico; 
3. Indicar o seu próprio número de CPF. O candidato que ainda não possui CPF deverá 

consultar o site www.receita.fazenda.gov.br. onde constam informações de como 
obtê-lo, para poder realizar a sua inscrição; 

4. Responder ao item referente ao Sistema de Pontuação Acrescida ("afrodescendência" 
e "escolaridade pública"). Apenas as respostas dos candidatos inscritos para a 1ª 
série do Ensino Médio, 1ª série do Ensino Médio com ênfase em Linguagens, 
Ciências Humanas e Sociais, 1ª série do Ensino Médio com Qualificação Profissional, 
1ª série do Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional, 1ª série do Ensino 
Técnico Integrado ao Ensino Médio, 1ª série do Ensino Médio com Habilitação 
Técnica Profissional do projeto de Articulação da Formação Profissional Média e 
Superior, 12 termo do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA 
e no 12 módulo - para os Cursos do Ensino Técnico (presencial, semipresencial e on
line) serão consideradas para fins de pontuação acrescida. As respostas dos 
candidatos inscritos ao acesso direto à 2ª série do Ensino Médio e ao 22 módulo 
(vagas remanescentes) dos Cursos Técnicos e dos Cursos de Especialização serão 
utilizadas pelo Centro Paula Souza somente a título de pesquisa; 
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5. Indicar a Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada), o curso e o período em que 

pretende estudar; 
6. Apenas o candidato à 1!! série do Ensino Médio, 1!! série do Ensino Médio com 

Qualificação Profissional, 1!! série do Ensino Médio com Habilitação Técnica 
Profissional, 1!! série do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, na 1!! série do 
Programa Vence no Ensino Médio com Qualificação Profissional, Ensino Médio com 
Habilitação Técnica Profissional e Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio e l Q 

módulo dos Cursos do Ensino Técnico (presencial e semipresencial) poderá indicar, 
se desejar, quando disponível, como 2ª opção, outro curso ou período, somente na 
Etec e/ou Extensão de Etec (Classe Descentralizada) para o qual se inscreveu em 1!! 

opção; 
7. Conferir todos os dados fornecidos na Ficha de Inscrição eletrônica, ler atentamente 

o "requerimento de inscrição" e confirmar as informações; 8. Imprimir o boleto 
bancário para pagamento da taxa; 9. Imprimir e guardar uma cópia dos documentos 
gerados no momento da inscrição, bem como o comprovante de pagamento da taxa 
de inscrição, para apresentação, quando solicitado, para fins de comprovação; 10. 
O candidato transgênero que desejar ser tratado pelo nome social durante a 
realização das provas deverá, no momento da inscrição, fazer a opção de utilização 
do nome social, informando o nome pelo qual deseja ser tratado, deverá ainda, 
enviar durante o período de inscrição, via upload, imagem do RG (frente e verso) e 
uma foto 3x4 recente. O candidato que não enviar, via upload, o RG e a foto não 
terá a sua solicitação atendida. As publicações referentes aos candidatos 
transgêneros serão realizadas de acordo com o nome e o gênero constantes no 
registro civil. 

§ 3Q - Para o candidato menor de 16 anos, no momento do preenchimento da Ficha de 
Inscrição eletrônica, será obrigatória a indicação do nome e número do CPF de seu 
representante legal (pai, mãe, curador ou tutor). 

§ 4Q - A taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 deverá ser paga no período de 19/10 até 
o dia 12-11-2018, em dinheiro, na agência bancária de sua preferência, no horário 
de expediente, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da 
inscrição eletrônica ou ainda, via internet, através do banco do candidato. 

§ 5Q - A inscrição somente será efetivada após o pagamento do boleto e posterior 
confirmação da quitação pela rede bancária. 

§ 6Q - O candidato receberá a confirmação da efetivação de sua inscrição no presente 
Processo Seletivo-Vestibulinho, até 10 (dez) dias após o pagamento da taxa de 
inscrição. Esta confirmação será enviada ao e-mail informado na Ficha de Inscrição 
eletrônica, desde que esteja correto e disponível para o recebimento de 
mensagens. 

§ 7Q - A taxa de inscrição terá validade para o presente Processo Seletivo-Vestibulinho 
e, uma vez paga, não será devolvida, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, 
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§ 16 - Quando a inscrição no Ensino Médio, ou Ensino Médio com ênfase em Linguagens, 
Ciências Humanas e Sociais, ou no Ensino Médio com Qualificação Profissional, ou 
no Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional, Ensino Médio com 
Habilitação Técnica Profissional do projeto de Articulação da Formação Profissional 
Média e Superior ou no Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio ou no Ensino 
Técnico (presencial e semipresencial) não atingir a demanda 1,5 candidato/vaga, o 
curso será objeto de estudo pela UEMT para sua implantação. Nesse caso, a 
abertura sendo indeferida, o candidato terá sua inscrição automaticamente 
remanejada para a 2!! opção indicada, quando o mesmo indicar a 2!! opção. Caso a 
2ª opção indicada pelo candidato não atinja a demanda 1,5 candidato/vaga, o curso 
será objeto de novo estudo pela UEMT para sua implantação. 

§ 17 - Quando a inscrição do Programa Vence referente ao Ensino Médio com 
Qualificação Profissional, Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional e 
Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, assim como do Ensino Técnico Integrado 
ao Ensino Médio na modalidade EJA, não atingir a demanda 1,5 candidato/vaga, o 
curso será objeto de estudo pela UEMT para sua implantação. 

§ 18 - Os candidatos inscritos nos cursos do l Q módulo do Ensino Técnico em 
Administração, Comércio, Guia de Turismo ou Secretariado (on-line) concorrerão à 
seguinte oferta de vagas: 

1- 500 (quinhentas) vagas para o Curso de Técnico em Administração; 
2 - 400 (quatrocentas) vagas para o Curso de Técnico em Guia de Turismo; 
3 - 150 (cento e cinquenta) vagas para o Curso de Técnico em Comércio; 
4 - 150 (cento e cinquenta) vagas para o Curso de Técnico em Secretariado. 
§ 19 - Em relação ao § 18 deste artigo, observa-se que pela quantidade ofertada e por 

serem estas vagas centralizadas, não caberá ao candidato inscrito na modalidade 
on-line a possibilidade de escolha de 2!! opção. 

§ 20 - A chamada de candidatos em 2ª opção só ocorrerá após terem sido chamados 
todos os candidatos aptos em 1ª opção. 

§ 21 - A lista de candidatos aptos na 2!! opção será formada pelos candidatos que não 
foram classificados dentro do limite de vagas fixados para o curso escolhido em 1ª 

opção. 
§ 22 - O candidato beneficiado com a redução da taxa deverá realizar sua inscrição no 

Processo Seletivo Vestibulinho, do l Q semestre de 2019, para a Etec escolhida, 
somente no site www.vestibulinhoetec.com.br. no período de 30/10 até as 15 
horas do dia 12-11-2018. Em caso de dúvidas, o candidato deverá entrar em contato 
com a Central de Informações ou enviar um e-mail pelo "Fale Conosco" do site 
www.vestibulinhoetec.com.br. 

Artigo 9Q - A UEMT do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza e a 
Instituição responsável pela operacionalização do Processo Seletivo, não se 
responsabilizam pelo não preenchimento da Ficha de Inscrição e da geração do 
boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição por motivo de ordem técnica 
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Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA e no 12 módulo - para os Cursos do 
Ensino Técnico (presencial, semipresencial e on-line): 

1. Três por cento (3%) para o candidato que se declarar afrodescendente; 
2. Dez por cento (10%) para o candidato que declarar ter cursado integralmente da 5ª a 

8ª série ou do 62 ao 92 ano do ensino fundamental em instituições públicas, 
devendo, no ato da matrícula, apresentar o(s) documento(s) comprobatório(s) 
demonstrando esta escolaridade; 

3. Treze por cento (13%) para o candidato que atender cumulativamente os itens I e 11 -

"afrodescendência" e "escolaridade pública". 
§ 32 - Conforme Artigo 52 do Decreto Estadual 49.602/05, "Compreendem-se como 

afrodescendentes os pretos e os pardos, assim definidos, quando necessário, por 
a utodeclaração". 

§ 42 - Todo candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida, pelo item 
"escolaridade pública", deverá obrigatoriamente ter cursado a 5ª, a 6ª, a 7ª e a 8ª 
série ou o 62, o 72, o 82 e o 92 ano do ensino fundamental, em instituições públicas 
e, no ato da matrícula, apresentar o(s) documento(s) comprobatório(s) 
demonstrando esta escolaridade. 

§ 52 - Instituições públicas são as criadas e mantidas pelo poder público federal, 
estadual, municipal ou pelo Distrito Federal. A gratuidade do ensino não indica, 
necessariamente, que a escola seja pública. Escolas vinculadas a fundações, 
cooperativas, Sistema S (SESI, SENAI, SESC, SENAC) etc, embora gratuitas, são 
consideradas particulares em função de sua dependência administrativa junto ao 
setor privado. 

DA REALIZAÇÃO DO EXAME PARA O INGRESSO, PARA O ACESSO E PARA A 
ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NíVEL MÉDIO 

Artigo 12 - O Exame referente ao Processo Seletivo- -Vestibulinho, do 12 semestre de 
2019, será realizado em uma única data, no dia 16-12-2018, às 13h30, e terá 
duração de 4 (quatro) horas. Artigo 13 - Para verificar o local onde realizará o Exame 
Vestibulinho, o candidato deverá a partir do dia 11-12-2018, comparecer à 
Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada) em que pretende estudar ou acessar 
o site www.vestibulinhoetec.com.br. 

§ 12 - A confirmação do local onde realizará o Exame será de inteira responsabilidade do 

candidato. 
§ 22 - O candidato deverá, obrigatoriamente, realizar o Exame no local determinado pela 

Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada). 
§ 32 - Não haverá envio da convocação pelos Correios, e-mail ou por quaisquer outros 

meios. Artigo 14 - Para realizar o Exame do Processo Seletivo- -Vestibulinho, do 12 

semestre de 2019, o candidato deverá levar: 
1- Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto 2, borracha e régua; 
II - ORIGINAL de UM dos seguintes documentos de identidade: 
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apresentar no momento do Exame, a certidão/registro de nascimento e a foto 3x4 
recente, será impedido de realizar a prova. A certidão de casamento substitui a 
certidão/registro de nascimento. 

§ 6Q - O portão da escola será aberto às 12h30 e fechado às 13h30, impreterivelmente. 
Após o fechamento do portão, não será permitida a entrada de nenhum candidato. 
Por esse motivo, o candidato deverá chegar com antecedência de 1 (uma) hora, 
para localizar sua sala e sua carteira, evitando-se, assim, possíveis imprevistos. 

§ 7Q - Após o início do Exame, o candidato deverá permanecer no mínimo até as 15h30 
dentro da sala do Exame, podendo, ao deixar este local, levar consigo o caderno de 

questões. 
§ 8Q - Enquanto o candidato estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido 

utilizar calculadora, computador, telefone celular (o(s) aparelho(s) deverá(ão) 
permanecer totalmente desligado(s), inclusive sem a possibilidade de emissão de 
alarmes sonoros ou não, nas dependências do prédio onde o Exame será realizado), 
radiocomunicador ou aparelho eletrônico similar, chapéu, boné, lenço, gorro, 
máscara, óculos escuros, corretivo líquido/ fita ou quaisquer outros materiais 
(papéis) estranhos à prova. 

§ gQ - Durante todo o período de realização do Exame, É PROIBIDO portar armas de 
qualquer espécie mesmo com documento de porte. O participante que possuir 
autorização para porte de arma de fogo deverá acautelar a arma junto à 
Coordenação do local de aplicação, antes do início da prova. 

§ 10 - Durante todo o período de realização do Exame, É PROIBIDA a permanência de 
pessoas estranhas e/ou acompanhantes de candidatos dentro do prédio e nos 
pátios. 

§ 11- Caso o candidato se encontre internado em hospital localizado no município onde 
realizará o Exame, será designado um Fiscal para a aplicação da prova, desde que 
autorizada pelo médico e pela administração hospitalar. Para tanto, é necessário 
contatar a coordenação do Vestibulinho na EtecjExtensão de Etec (Classe 
Descentralizada) em que pretende estudar, até as 17 horas do dia 14-12-2018. Não 
será aplicada prova a candidato em residência, nem em pronto-socorro, nem em 
ambulatório, nem em hospital situado fora do Município em que se localiza a 
EtecjExtensão de Etec (Classe Descentralizada) em que pretende estudar. 

§ 12 - O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo-Vestibulinho, 
bem como a desobediência às exigências registradas nesta Portaria e no Manual do 
Candidato, além de sanções legais cabíveis, implica na desclassificação do 

candidato. DO EXAME PARA O INGRESSO 
Artigo 15 - O Exame do Processo Seletivo-Vestibulinho - para a 1~ série do Ensino Médio, 

1~ série do Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais, 
1~ série do Ensino Médio com Qualificação Profissional, 1~ série do Ensino Médio 
com Habilitação Técnica Profissional, 1~ série do Ensino Técnico Integrado ao Ensino 
Médio, 1~ série do Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional do projeto de 
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será realizada somente pelos até 90 (noventa) primeiros classificados na prova

teste. 
§ 4Q - Os candidatos inscritos para os Cursos de Técnico em Regência serão avaliados 

por prova-teste, conforme o descrito acima, e também por prova de aptidão. A 
prova-teste será realizada juntamente com os demais cursos e a prova de aptidão 
deverá ser em data e horário determinados pela respectiva Etec/ Extensão de Etec 
(Classe Descentralizada). A prova de aptidão constará de três etapas a saber: uma 
avaliação escrita abordando a percepção de elementos rudimentares de 
leitura/escrita musical, um solfejo à duas vozes e uma vivência prática musical 
coletiva. Nas três etapas, será considerado sumariamente, se as habilidades e 
competências do{a) candidato{a) permitirão que o mesmo(a) possa desenvolvê-los 
no decorrer do curso bem como manter-se nele por todo o período de três 
semestres. O resultado da prova de aptidão e as datas de convocação e matrícula 
serão divulgados somente na Etec/Extensão de Etec (Classe Descentralizada) em 
que pretende estudar. A prova de aptidão será realizada somente pelos até 90 
(noventa) primeiros classificados na prova-teste, sendo desconsiderada a 
pontuação da primeira fase. 

§ SQ - Os candidatos inscritos para os Cursos de Técnico em Teatro serão avaliados por 
prova-teste, conforme o descrito acima, e também por prova de aptidão. A prova
teste será realizada juntamente com os demais cursos e a prova de aptidão deverá 
ser em data e horário determinados pela respectiva Etec/ Extensão de Etec (Classe 
Descentralizada). A prova de aptidão do curso de teatro será realizada através de 
uma aula prática ministrada por uma dupla de professores onde será realizado 
alguns exercícios básicos para o curso de teatro, uma leitura individual encenada de 
no máximo 3 minutos juntamente com uma entrevista. O resultado da prova de 
aptidão e as datas de convocação e matrícula serão divulgados somente na Etec/ 
Extensão de Etec (Classe Descentralizada) em que pretende estudar. A prova de 
aptidão será realizada somente pelos até 90 (noventa) primeiros classificados na 
prova-teste, sendo desconsiderada a pontuação da primeira fase . 

§ 6Q - A prova de aptidão será aplicada após a divulgação da lista de convocação da 
ha bilitação. 

§ 7Q - O documento para identificação do candidato para a prova de aptidão será o 
mesmo utilizado no dia do exame da prova teste. 

DO EXAME E DA CLASSIFICAÇÃO PARA O ACESSO 
Artigo 16 - A prova teste para acesso direto: 
I - ao 2Q módulo do Ensino Técnico (vagas remanescentes) do 1Q semestre de 2019, será 

constituído de uma prova com 30 (trinta) questões-teste, cada uma com 5 (cinco) 
alternativas (A, B, C, D, E), relacionadas às competências profissionais do 1Q módulo 
da habilitação escolhida entre as oferecidas para este fim, as quais serão avaliadas 
na escala de quatro menções (Muito Bom - MB; Bom - B; Regular - R ou Insatisfatório 
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§ 3Q - Ocorrendo empate na nota da prova teste a preferência será dada para o 
candidato que tiver maior idade e se o empate persistir ainda assim acorrerá o 
sorteio da vaga. 

§ 4Q - Na hipótese de anulação de alguma questão teste será atribuído ponto a todos os 
candidatos que realizaram a prova. 

DOS CRITÉRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O INGRESSO, PARA O ACESSO E PARA A 
ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NíVEL MÉDIO 

Artigo 18 - Será desclassificado do Processo Seletivo- -Vestibulinho, do 1º semestre de 
2019, o candidato que: 

1- Não comparecer ao Exame na data determinada; 
11- Chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30; 
111- Realizar a prova sem apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos 

ou não atender o previsto nos §4Q e §SQ do artigo 14; IV- Não apresentar um dos 
documentos de identidade originais exigidos ou não atender o previsto nos § 4Q e § 
SQ do artigo 14; 

V- Retirar-se da sala de provas sem autorização do Fiscal, com ou sem o Caderno de 
Questões e/ou a Folha de Respostas Definitiva; 

VI- Utilizar-se de qualquer tipo de equipamento eletrônico, de comunicação e/ou de 
livros, notas, impressos e apontamentos durante a realização do exame; 

VII- Retirar-se do prédio em definitivo, antes de decorridas duas horas do início do 
exame, por qualquer motivo; 

VIII- Perturbar, de qualquer modo, a ordem no local de aplicação das provas, incorrendo 
em comportamento indevido durante a realização do Exame; 

IX- Retirar-se da sala de provas com a Folha de Respostas Definitiva; 
X- Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em 

qualquer etapa do exame; 
XI- Não atender as orientações da equipe de aplicação durante a realização do exame; 
XII- Realizar ou tentar realizar qualquer espécie de consulta ou comunicar-se e/ou tentar 

comunicar-se com outros candidatos durante o período das provas; 
XIII- Realizar a prova fora do local determinado pela Etec/ Extensão de Etec (Classe 

Descentra lizad a); 
XIV- Zerar na prova teste; 
XV- Faltar na prova de aptidão; 
XVI- Zerar na prova de aptidão. 
Parágrafo único - Não serão divulgadas, em hipótese alguma, as notas dos candidatos 

desclassificados. 
DO GABARITO PARA O INGRESSO 
Artigo 19 - O gabarito oficial do Exame do Processo Seletivo-Vestibulinho para li! série 

do Ensino Médio, li! série do Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências 
Humanas e Sociais, li! série do Ensino Médio com Qualificação Profissional, li! série 
do Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional, li! série do Ensino Técnico 
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§ 2º - Não haverá, em hipótese alguma, revisão nem vistas de provas. 
§ 3º - Na hipótese de anulação de alguma questão-teste, será atribuído ponto a todos 

os candidatos que realizarem a prova. 

§ 4º - Ocorrendo empate, terá preferência o candidato que atender às condições abaixo 
relacionadas, que se constituem nos critérios adotados para desempate, em ordem 
de preferência, pelo maior número de acertos das competências e habilidades 
exigidas na prova: 

1. Cl - aplicar conhecimentos desenvolvidos no ensino fundamental para a 
compreensão da realidade e para a resolução de problemas; 

2. C2 - interpretar diferentes tipos de textos como crônicas, poesias, charges, tabelas, 

gráficos, mapas, imagens e outras formas de representação; 
3. C3 - analisar criticamente argumentos apresentados nas questões; 

4. C4 - reconhecer e relacionar diferentes formas de linguagens, abordagens e técnicas 
de comunicação e expressão; 

5. C5 - avaliar ações e resoluções de acordo com critérios estabelecidos; 

6. Tiver maior idade; 
7. Por sorteio. 
DA CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS DE APTIDÃO PARA OS CURSOS DE TÉCNICO EM 

DANÇA, DE TÉCNICO EM REGÊNCIA, TÉCNICO EM CANTO E TÉCNICO EM TEATRO 

Artigo 23 - As listas de convocação para a prova de aptidão para ingresso no 1º módulo 
para os Cursos de Técnico em Dança, de Técnico em Regência, de Técnico em Canto 
e de Técnico em Teatro serão divulgados, no dia 09-01-2019 na EtecjExtensão de 
Etec (Classe Descentralizada) em que o candidato pretende estudar e no site 

www.vestibulinhoetec.com.br. sendo composta por todos os candidatos inscritos 
na EtecjExtensão de Etec (Classe Descentralizada), para o mesmo curso e período, 

em ordem decrescente de notas finais . 
§ 1º - Não serão fornecidas informações a respeito da lista de convocação por telefone, 

carta ou e-mail. 

§ 2º - Na classificação final para os Cursos de Técnico em Dança, de Técnico em Regência, 
de Técnico em Canto e de Técnico em Teatro será considerada apenas a nota obtida 

na prova de aptidão. 
§ 3º - Ocorrendo empate na nota de aptidão a preferência será dada para o candidato 

com melhor classificação na prova teste. 

DAS LISTAS DE CLASSIFICAÇÃO GERAL E DE CONVOCAÇÃO PARA MATRíCULAS PARA O 
INGRESSO, PARA O ACESSO E PARA A ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NíVEL MÉDIO. 

Artigo 24 - No dia 16-01-2019 será divulgada a lista de classificação geral para os 

candidatos inscritos nos cursos da 1ª série do Ensino Médio, acesso à 2ª série do 
Ensino Médio, 1ª série do Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências 

Humanas e Sociais, 1ª série do Ensino Médio com Qualificação Profissional, 1ª série 
do Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional, 1ª série do Ensino Técnico 
Integrado ao Ensino Médio, 1ª série do Ensino Médio com Habilitação Técnica 
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com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais, li! série do Ensino Médio 
com Qualificação Profissional, li! série do Ensino Médio com Habilitação Técnica 
Profissional, li! série do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, li! série do 
Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional do projeto de Articulação da 
Formação Profissional Média e Superior, 1Q termo do Ensino Técnico Integrado ao 
Ensino Médio na modalidade EJA e no 1Q módulo - para os Cursos do Ensino Técnico 
(presencial, semipresencial e on-line), dependerá da apresentação dos seguintes 
documentos : 

1- Requerimento de matrícula, fornecido pela Etec/Extensão de Etec (Classe 
Descentralizada) no dia. Caso o candidato seja menor de 16 (dezesseis) anos, no 
momento da matrícula, deverá estar assistido por seu representante legal (pai, 
mãe, curador ou tutor), o qual assinará o requerimento de matrícula; 

11- Documento de identidade, fotocópia e apresentação do original expedido pela 
Secretaria de Segurança Pública (RG), pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar 
ou Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE), dentro da validade ou Carteira 
Nacional de Habilitação, dentro da validade ou com até 30 (trinta) dias do 
vencimento de sua validade conforme legislação em vigor, ou documento expedido 
por Ordem ou Conselho Profissional (exemplo: OAB, CREA, COREN, CRC e outros). 
No caso da apresentação de um destes documentos o aluno deverá apresentar 
posteriormente o RG (fotocópia e original), expedido pela Secretaria de Segurança 
Pública, em até 60 dias. 

111- CPF, fotocópia e apresentação do original; 
IV- 2 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais; 
V- Histórico Escolar com certificado de conclusão do Ensino Fundamental, uma 

fotocópia simples com apresentação dos originais OU Declaração de Conclusão do 
Ensino Fundamental, assinada por agente escolar da escola de origem, com data de 
entrega do histórico escolar com Certificado de Conclusão, documento original 
(exceto para matrícula no 1Q módulo - para os Cursos do Ensino Técnico (presencial, 
semipresencial e on-line). 

VI- Para os candidatos classificados para o 1Q módulo dos Cursos de Ensino Técnico 
(presencial, semipresencial e on-line) : 

a) Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, uma fotocópia 
simples com apresentação do original; OU 

b) Declaração de Conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de 
origem, documento original ; OU 

c) Declaração que está matriculado a partir da 2i! série do Ensino Médio, documento 
original. 

VII- Para os candidatos que concluíram ou estão cursando o Ensino de Educação de 
Jovens e Adultos - EJA ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de 
Jovens e Adultos - ENCCEJA: Histórico Escolar, com Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio, uma fotocópia simples com apresentação do original OU Declaração 
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VI- Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente 

(EJAjENCEJA), uma fotocópia simples com a apresentação do original ou Declaração 
de Conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, 
documento original; VII- Para os candidatos que realizaram o Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM até a edição de 2016 - Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação 
dos Estados correspondente. 

Artigo 28 - A matrícula dos candidatos convocados para vagas remanescentes da 2!! série 
do Ensino Médio dependerá da apresentação dos seguintes documentos: 

1- Requerimento de matrícula (fornecida pela Etec no dia); 
11- 2 (duas) fotos 3x4 recentes e iguais; 
111- Documento de identidade, fotocópia e apresentação do original, expedido pela 

Secretaria de Segurança Pública (RG), pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar 
ou Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE), dentro da validade; 

IV- CPF, fotocópia e apresentação do original; 
V- Histórico Escolar da li! série do Ensino Médio, uma fotocópia simples com a 

apresentação do original ou Declaração de Conclusão da 1!! série do Ensino Médio, 
assinada por agente escolar da escola de origem, documento original. 

DOS DOCUMENTOS PARA MATRíCULA DA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NíVEL MÉDIO 
Artigo 29 - A matrícula dos candidatos convocados para o Curso de Especialização 

dependerá da apresentação dos seguintes documentos: 
1- Requerimento de matrícula (fornecida pela Etec); 
11- 2 (duas) fotos 3x4 recente e iguais; 
111- Documento de identidade, fotocópia e apresentação do original, expedido pela 

Secretaria de Segurança Pública (RG), pelas Forças Armadas ou pela Polícia Militar 

ou Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE), dentro da validade; OU 
IV- Carteira Nacional de Habilitação, dentro da validade ou com até 30 (trinta) dias do 

vencimento de sua validade conforme legislação em vigor, ou documento expedido 

por Ordem ou Conselho Profissional (exemplo: OAB, CREA, COREN, CRC e outros). 
No caso da apresentação de um destes documentos o aluno deverá apresentar 
posteriormente o RG (fotocópia e original), expedido pela Secretaria de Segurança 
Pública, em até 60 dias; 

V- CPF, fotocópia e apresentação do original; 
VI- Histórico Escolar com Certificado de Conclusão de Curso Técnico equivalente 

conforme lista disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br. uma fotocópia 
simples com a apresentação do original ou Declaração de Conclusão do Curso 
Técnico equivalente, documento original, assinada por agente escolar da escola de 
origem. 

DAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA O INGRESSO, PARA O ACESSO E PARA A 
ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DE NíVEL MÉDIO 
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§ 5Q - O candidato que tenha realizado estudos equivalentes ao ensino fundamental 

e/ou médio, no todo ou em parte, no exterior, deverá apresentar parecer de 
equivalência de estudos emitido pela Secretaria Estadual da Educação. 

§ 6Q - Os documentos em língua estrangeira deverão estar visados pela autoridade 
consular brasileira no país de origem e acompanhados da respectiva tradução 

oficial. 
§ 7Q - Somente as vagas para a 1!! série do Ensino Médio, 1!! série do Ensino Médio com 

ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais, 1!! série do Ensino Médio com 
Qualificação Profissional, 1!! série do Ensino Médio com Habilitação Técnica 
Profissional, 1!! série do Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio, 1!! série do 

Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional do projeto de Articulação da 

Formação Profissional Média e Superior, l Q termo do Ensino Técnico Integrado ao 
Ensino Médio na modalidade EJA e no l Q módulo - para os Cursos do Ensino·Técnico 

(presencial, semipresencial e on-line), não preenchidas em um determinado curso 
por desistência de matrícula, respeitada a chamada de todos os candidatos 
inscritos, por período, serão ocupados pelos candidatos que realizarem o exame do 
dia 16-12-2018, conforme os critérios indicados: 

1. Pelos candidatos de maior nota no mesmo curso e período da mesma unidade; 

2. Pelos candidatos de maior nota no mesmo curso de período diveTso da mesma 
unidade; 

3. Pelos candidatos de maior nota do mesmo EIXO e do mesmo período da mesma 
unidade; 

4. Pelos candidatos com maior nota de outro EIXO e período diverso da mesma unidade; 
5. Candidatos de outras Etecs/Extensão de Etec (Classe Descentralizada), respeitando a 

classificação, com prioridade aos ingressantes na unidade escolar mais próxima, no 
mesmo curso e período. 

§ 8Q - Os alunos matriculados no Ensino Médio das Etecs/ Extensão de Etec (Classe 
Descentralizada) do Centro Paula Souza não terão vagas garantidas para o Ensino 
Técnico. 

§ gQ - É expressamente vedada a permuta de vagas entre candidatos classificados no 

presente Processo Seletivo- -Vestibulinho. 
§ 10 - O Diretor da Escola Técnica Estadual é o responsável pelas matrículas. 

§ 11 - Não haverá, em hipótese alguma, matrícula condicional, conforme o Regimento 
Comum das Escolas Técnicas Estaduais. 

§ 12 - O resultado do Processo Seletivo-Vestibulinho para ingresso na 1!! série do Ensino 

Médio, 1!! série do Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e 
Sociais, 1!! série do Ensino Médio com Qualificação Profissional, li:! série do Ensino 
Médio com Habilitação Técnica Profissional, 1!! série do Ensino Técnico Integrado 

ao Ensino Médio, 1!! série do Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional do 
projeto de Articulação da Formação Profissional Média e Superior, lQ termo do 

Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio na modalidade EJA e no l Q módulo - para 
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ANEXO 111 
PORTARIA DE REDUÇÃO DA TAXA DE INSCRiÇÃO DO VESTIBULlNHO 12 

SEMESTRE/2019 
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Gabinete do Diretor-Superintendente 

Portaria da Diretora Superintendente, de 11-10-2018 

Dispõe sobre a concessão da redução do valor da taxa de 
inscrição para o Processo Seletivo Vestibulinho - 12 Semestre 
de 2019, das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual 
de Educação Tecnológica Paula Souza - CEETEPS, de que trata a 
Lei 12.782, de 20-12-2007 

A Diretora Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza -
CEETEPS, em atendimento ao previsto no art. 52 da Lei 12.782, de 20-12-2007, 
alterada pela Lei 16.382, de 31-01-2017, expede a presente Portaria: 

Artigo 12 - Fica assegurado o direito à redução do valor da taxa de inscrição para 
o Processo Seletivo Vestibulinho - 12 Semestre de 2019, das Escolas Técnicas 
Estaduais (Etecs) do CEETEPS, em conformidade com o disposto na Lei 
12.782/2007, alterada pela Lei 16.382/2017. 

Artigo 22 - Terá direito à redução de 50% do valor da taxa de inscrição o candidato que 
preencher CUMULATIVAMENTE os seguintes requisitos: 

I - Ser estudante regularmente matriculado: 

a) no 92 ano do Ensino Fundamental; 

b) em qualquer série do Ensino Médio e 

c) em qualquer semestre da Educação de Jovens e Adultos - EJA. 

" - Perceber remuneração mensal inferior a 2 salários mínimos ou esteja desempregado. 

Parágrafo Único - Entende-se por remuneração mensal a renda bruta mensal do 
candidato, composta do valor bruto do salário, proventos, pensões, pensões 
alimentícias, aposentadorias, benefícios sociais, comissões, Pró-labore, outros 
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§ 3Q - Não serão considerados os documentos enviados pelos correios, por e-mail 
ou por quaisquer outras formas não especificadas. 

§ 4º - O candidato que apresentar os documentos comprobatórios de forma 
incompleta, ou seja, em desacordo com as alíneas 'a' e 'b' do Inciso II deste artigo 
ou a ausência de documentos comprobatórios implicará na exclusão do candidato 
do processo de solicitação de redução da taxa de inscrição. 

Artigo 4º - O preenchimento do formulário de solicitação de redução de taxa e o 
envio, via upload, dos documentos comprobatórios necessários serão de inteira 
responsabilidade do candidato. 

§ 1Q - Não será admitido, em hipótese alguma, qualquer tipo de alteração ou inclusão 
de informações e/ou de documentos comprobatórios após o período de inscrição 
ao benefício. 

§ 2º - O preenchimento incorreto do formulário de solicitação de redução de 
taxa, o envio, via upload, incompleto dos documentos comprobatórios, bem 
como a entrega dos documentos comprobatórios por qualquer outro meio 
que não seja o estabelecido nesta Portaria, implicarão na desclassificação do 
candidato neste Processo, não cabendo recurso. 

Artigo 5º - A Etec deverá obrigatoriamente disponibilizar, microcomputador (es) e 
acesso à internet, a todos os candidatos interessados em realizar a inscrição 
para a redução da taxa de inscrição. 

Parágrafo único - Caberá a Unidade de Ensino determinar o horário de 
funcionamento para a realização da inscrição da redução da taxa de inscrição, 
devendo o candidato entrar em contato com a Unidade de Ensino para 
verificação do horário de atendimento. 

Artigo 6º - A partir do dia 30-10-2018, o resultado da solicitação de redução da 
taxa de inscnçao será divulgado exclusivamente pela internet no site 
www.vestibulinhoetec.com.br. Outros meios de comunicação eventualmente 
utilizados não serão considerados oficiais e, portanto, não gerarão em relação aos 
candidatos quaisquer deveres ou direitos. Em função das características deste 
processo, não caberá recurso da decisão. 

Artigo 7Q - O candidato beneficiado com a redução da taxa deverá efetuar sua inscrição 
no Processo Seletivo Vestibulinho - 1º Semestre 2019, somente no período de 30 
de outubro até às 15 horas do dia 12-11-2018, exclusivamente pela internet, no 
site www.vestibulinhoetec.com.br. 

§ 1º - O candidato beneficiado com a redução do valor da taxa somente poderá efetuar 
sua inscrição no Processo Seletivo Vestibulinho - 1Q Semestre 2019, em um único 
curso em uma determinada Escola Técnica - Etec de sua escolha. 

§ 2º - O candidato que solicitou a redução da taxa não poderá efetuar, em hipótese 
alguma, a inscrição antes da divulgação oficial do resultado da análise da redução 
da taxa. 
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_(meio pelo qual tem se mantido nesse período) . 
_ _ __ -" _ de de 2018. 

Assinatura do declarante 

SITUAÇÃO 2 - DECLARAÇÃO DE TRABALHO AUTÔNOMO 

OU INFORMAL/EVENTUAL 
Eu, 
portador(a) do documento de identidade RG n2 ___ _ _ 

e CPF n2 , DECLARO, para fins de concessão de redução do valor 

da taxa de inscrição, conforme Portaria CEETEPS-GDS n2 /2018, EXERCER 

APENAS ATIVIDADE AUTÔNOMA/INFORMAL/EVENTUAL COMO 
_ __________ desde (data) e ter 

uma renda mensal média de R$ reais. 

Por ser expressão da verdade, assino a presente declaração juntamente com duas 
testemunhas, para que se produzam seus efeitos legais. 

_____ , _ de de 2018. 

Assinatura do declarante 

Testemunha 1 

Nome: 
RG n2 

CPF n2 

Endereço completo: 

Telefone: 
Assinatura testemunha 1 

Testemunha 2 

Nome: 

RG n2 

CPF n2 

Endereço completo: 

Telefone: 
Assinatura testemunha 2 
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b) Sim, em outra Etec 

c) Sim, em outra escola pública 

d) Sim, em uma escola particular 

e) Não curso/cursei o ensino técnico 

f) Não, já concluí ensino médio e curso/cursei apenas o ensino técnico 

5) Atualmente, em que área você trabalha? 
a) Trabalho na área do curso que escolhi 

b) Trabalho fora da área do curso que escolhi 

c) Estou desempregado(a) e nunca trabalhei na área do curso que escolhi 

d) Estou desempregado(a) e já trabalhei na área do curso que escolhi 

e) Não trabalho 

6) Há quantos anos você trabalha ou já trabalhou na área do curso que escolheu? 
a) Menos de 6 meses 

b) De 6 meses a 3 anos 

c) De mais de 3 a 8 anos 

d) Mais de 8 anos 

e) Nunca trabalhei na área do curso 

f) Nunca trabalhei 

7) Em que período você trabalha? 
a) Não trabalho 

b) Meio período 

c) Período integral (manhã/tarde) 

d) Período integral (tarde/noite) 

e) Regime de turnos 

8) Quantas pessoas moram na sua residência, incluindo você? 
Campo numérico com dois dígitos para o candidato informar. 
Na elaboração do relatório, dividir pelas faixas abaixo: 

a) De 1 a 3 pessoas 

b) De 4 a 6 pessoas 

c) Mais de 6 pessoas 

9) Quantas pessoas da sua residência exercem atividade remunerada? 
Campo numérico com dois dígitos para o candidato informar. 
Na elaboração do relatório, dividir pelas faixas abaixo: 

a) Nenhuma 

www.cps.sp.gov.br 
Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo. SP • Te\.: (11) 3324.3300 
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13) Você acessa a Internet em sua casa? 

a) Sim. 

b) Não. 

14) Como você ficou sabendo do Vestibulínho? 

a) Amigo 

b) Parente 

c) Na escola onde curso/cursei o ensino médio 

d) Propaganda em Jornais ou Revistas 

e) Propaganda na TV 

f) Propaganda no Rádio 

g) Propaganda em Ônibus 

h) Cartazes 

i) Panfletos 

j) Facebook 

k) Propaganda no Google 

I) Outros 

15) Você pretende fazer outra prova (vestibulinho) em outra instituição? 

a) Sim, em instituição pública 

b) Sim, em instituição particular 

c) Não 

16) Se você trabalha, quais são os seus rendimentos em salários mínimos (informar o 

valor vigente)? 

a) Zero 

b) Inferior 1 s.m. 

c) Entre 1 e 2 s.m. 

d) Entre 2 e 3 s.m. 

e) Entre 3 e 5 s.m. 

f) Entre 5 e 7 s.m. 

g) Entre 7 elO s.m . 

h) Entre 10 e 15 s.m. 

i) Entre 15 e 20 s.m. 

j) Entre 20 e 30 s.m. 

k) Mais de 30 s.m. 

218 

www.cps.sp.gov.br 
Rua dos Andradas, 140 • Santa Ifigênia • 01208-000 • São Paulo. SP • Te!.: (11) 3324.3300 

( 





Centro 
Pau'l .. $ou'Za 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DÓ ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

Eletroe!letrônica 

Eletromecânica 

Eletrônica 

Eletrotécn ica 

cps.sp.gov.br 

'AclOltamlfntOl ell!i'l~IiICQS; t\iltO~:J::-:=o~~~:1 
~ro<:,,!'o COm é"r~J~ em instrumentação; 
filelrci\$tr6n1t;l e6rn alÍf,ue-em rt1allut~'lç50 industrial; 
ElelrOQ I~trynl@ 1",,1(1sl[lal: Eletrónica em controle e 
aclqn_amenlo el~l rQnko; Industrial em 

, elct(p-~ff.tr6nloa; Instrumentação e equipamentos 
InduStrIais: M~l'Iut"n,"o de equipamentos 
elctroeletrÔnlto$; MlIIIute-n~ão eletroeletrõnica ; 

tranSDor tes sobre trilhos; 

Man\ltençtQ c'etromeçãnlta : Eletromecânica 
lomlação e manulBnçlio; Eh'lromocân,C<I com ênfase 
em mOrillli'-nçll-o de eql.lpamoNó; fora de estrada; 
E I ~lfórnet:anká ,cOm fiill~)e em manutenção de 
~bt~mlÍ$ i)1dlJsU~Is; EI~tromêrinlc. de manutenção; 
InD~hiçlio e m~nuicn~lio tlêtrolnec(tnlca, Manutenção 
d~ uqulpall'lenlos r"~rll'iclÍ$ e de curtume; 
M'mutenção de JISlem~' el~trollléCánioo,; Processos 
lO~i,lStroa\. -51s1emo~ eletronle~ n'tOs: Sistemas 

ellÍ lrlç:a 'J:d1ll ~n'd(t em Tns\,~ment'a~ão; ~letrõÍ1 l~a -
~nráJ~ é"in ~ utonfn9Bb; Elelrôril'c,a - mànvlençao de 
quIJljlrn~n\o~ elél{(i"rco~; EJelr61\)C1I - $1~emllS 'ete 

.aqul~~~o e cotn~nlOlç5~ , ~.n d~dp~; ~IBtr6n't;l com 
~nfil~eell1 'lI,stala,ões IndystrlHI~; Eletrõnlca com 
énfase' lllO -ln5trumcnt.,ão' e'· conttole d~ processos: 
Elcl, ónJi:i! tom ênfa,e om telec1m'lJnk3ções e 
,"forrn'Jtlt'll In~II~" lj Ele(r6nlc~, r.Q~' habilitação em 
In$Iil I(Ç!1l a ,""nute~ifo de ~qU\pa,ncnlOs; Eletrônica 
d~ I/Iitró~'onllolado res; Elc t~nltil ~fgjt"li EléVónlta 
em ,!ê~e~ ~e'compt.l~III"es; ' EleJr61JIça , em slsiem.~ de 
~udIR, e -VldeOI'E)c(rõnltil em sistemas de automação 
predl~l, EIIlu-Dn1cu em sls1entllsl Eletrônica ênfase em 
automação) tl~trõnlca Industria l) Indúslria Com 
hablnlOçlio em ele((ô,,109 industrial na ênfase de 
manlJlilj11;iio e lelf6nlu; I nçl~5 lrjA com habilitação em 
~Iet(~nrr:à IndUStrIal ,na ~nrá5e de operacionalização 
eletr6nlçallocluslrIa (Otn ha-~ll1ta9~'? em manutenção e 
equlpame'ltm çlc\rô"I~9.); lndúp\·r/o com habilitação 
em ~fs.:ternos de d"dlr;o, ~~Io e TV, na ênfase de 
maf1otenç~o em equipamentos eletroeletrónicos 
(ometolDis e ros\dencfai5; I ndu~r\.1 com habilitação em 
manutenção, d. équlparneh!o' eletrônicos; Industrial 
em ~l é ti'lln1cll: l"d~tr,~1 rim inslalações e manutenção 
dl!-S!s.tnmas el~t(õ,1l1(o$. , Info,mn\lca Ioidus,t'ial '- ê'n tas 
"!o ete\f')nlc~; 11j,lillaçllCl e ri,anul .. ~o ele\rónlY>l 
l 'l$tr~rnor\tllçiio ~ortrolt d~ processos; 
In~trvrn~n~~ç!o eJell;õ,Qjc;n ~ ml1lrlllp ,1>, I'ro.-.... '''''. 
IOJlrumenmção eletrônica, In'trumentação industrial; 

ntos. Eletricidade; Eletrotécnica 

- sistemas ~e energia; EIHfdtecnica com iiM~$e em 
automação industrial e controle ambiental; 
Eletrotécnica com ênfase em instalações e manutenção 
de sistemas de energia elétrica; Eletrotécnica com 
ênfase em instalaçõe~ elétricas prediais e índustriais; 
Eletrotécnica com ênfa se em instalações elétricas; 
Eletrotécnica com ênfase em manutenção de sistemas 
de automação industrial; Eletrotécnica com ênfase em 
sistemas de distribuição de energia elét rica; 
Eletrotécnica com ênfase em sis temas de energia 

Indústr ia com 
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sa~ ,: #-,,? )AIr.~i:~~n··-i~H 

fábrlcaçtíó; AotomllçliO In'dLJ~t rial na 
manlneh~O. Automação industrial na área desistemas 
de cóntrole; Automação industrial/mecatrônica; 
Automação predial; Automação; Eletroeletrônica com 
ênfase ern automação e instrumentação industrial; 
Ele116n,~~ - automação da manufatura; Eletrôn",ca -
ênfase em integração de sistemas industríais; 
Ett!.lrbhlcn com ênfase em automação industrial; 
Eflltronlca ênfase em automação; Indústria com 
habilitação em sistemas de controle automático; 
Industrial com habilitação em automação; Industrial 
com habilitação em manutenção de sistemas de 
\lutoJTIaçãQ; Instrumentação, controle e automação; 
1f11Otrumentação e automação industrialfmecatrôr:lica; 
Instrumenlaç1jo e automação industrial; Mecânica com 
l!nt .. $'C em a~tOl'nnt:; o e controle. 

Aclbn~mentos eletrônicos; A'J IOmaçSo e contrale de 
proceSlo tom ênfase em Inslrul11~ntaç3D; 

E l cl r o~lC\trcSn\l:a com ênfase em manutenção IndLJSllfal; 
Eletrocl~trônlc(1 industrial; Eletrônica em controle e 
a~loMmento eletrônico; Industrial em 
e lctroelntrônlca; Instrumentação e equipamentos 
Industrial" Manutenção de equipamentos 

ele{roeletrõ"lp:is. M3ntJler" dO elelro~l e\rlmlca; 
S15tQm~5 elelfoelelrÓ r11COI de rra MpO' \e~$oblé' trUh05; 

Elêtrica COtn ênfase em instrumentação; Elew:lf1lc:i.I -
ênfase .em ÓUIOlllBç';O; Eletrônica -:manutenção de 
cqulpaJl1~nfOS- eletrônicos; Eletrànica - sistemas de 
aqursl~Ito e comunicação de dados; Eletrônica com 
ênfn.se em ,instalações industriais; Eletrônica com 
ênfase em instrumentação e controle de processos; 
6lotr6nTcn com ênfase em telecomunicações e 
Informállca industrial; Eletrônica com habilitação em 
Instnlação e manutenção de equipamentos; Eletrônica 
de fI'Ik;rOCon lro la dores; Eletrônica digital; Eletrônica 
em i"'edes- de computadores; Eletrônica em sistemas de 
áudio e vídeo; Eletrônica em sistemas de automação 
predlill; Eletrônica em sistemas; Eletrônica ênrase em 
alllornàç5ó; Eletrônica industrial; Indústria com 
hablllwçlio em eletrônica industrial na ênfase de 
manutcnção eletrônica; Indústria com habilitação em 
eletrônica industrial na ênfase de operacionalização 
eletrônica; Indústria com habilitação em manutenção e 
equipamentos eletrônicos; Indústria com habilitação 
em sistemas de áudio, rádio e lV, na ênfase de 
manutenção em equipamentos eletroeletrónicos 

~p(Tl~r.çlqls"~ 'r:.'i , lIen~j"J~ : 'n~u~trial com ha bi lll'ilçijo 
manutenção de equipamentos eletrônicos; Industrial 
em eletrõnica; Industrial em instalações e manutenção 
de sistemas eletrônicos; Informática Industrial - ênfase 
em eletrônica; Instalação 'e I'wanuten.;_ão -el"..trQI1ka; 
Instrumentação controle de processos; 
Instrumentação eletrànica e controle de processos; 
Instrumentação eletrónica; Instrumentação industrial; 

MlcrLlelc.~rón l~l . 

Eletricidade e instrumentos; Eletricidade; Eletrotécnica 
- sistemas de energia; Eletrotécnica com ênfase em 
automação industrial e controle ambiental; 
Eletrotécnica com ênfase em instalações e manutenção 
de sistemas de energia elétrica; Eletrotécnica com 
ênfase em instalações elétricas prediais e industria 

222 

J1208-000 • São Paulo· SP • Tel.: (11) 3324.3300 

( 





Centro 
PalJlaSoula 

~ÃO 
PAULO 
GOVERNO DO ESTADO 

Administração Central 
Gabinete da Superintendência 

'i'IJII'II~11I 

Eletrônica 

Eletrotécnjca 

Mecânica 

cps.sp.gov. br 

com ênfase em 

ênfase em automação; E:letrónk;b :"" l1la"úte"~o <te 
equipamentos e letronlco,s; ellttró"'ÇiI - si'tem~' de 
.'luiS\ç)io e comunicação de dados; ~let r6nloa <om 
~nfa5e em lnstalatões IIjdu5trlalll Elelronka com 
ênfase e/ll InS110tnen\ílção /; controle de proc",~os; 
Elefr6nlr.>! com ênfase ê lll telt!C()Iri\l~Jt;açõn~ e 
I , llortn(\tl~a industrial; Eletrônica com Imblnl:lJç-So oh) 

Il\s\õ>l~çjo e manutenção de e!lO"rilmen'W , ~t~ttónr~. 
de microcontroladores; ~Iel~n'ca dlgl~,11 EI~,lrlÍnt!?', 
~m redes de ~om~\!tadoles: ttetr6nÍ(~ cri) ",Iema, di! 
áudio e vídeo; EI~tn\1l1Ca e m sistemas de ."tomRção 
predial; Elel1'&nlca em sistemas; EletrônIca Imfa',. em 
oOtonlacJo; Eletronlta Indu'lrl"'; Intlústrin Gon\ 
Ilaqllltação em eletrônica industrial n~ êntD5~ tiP, 
manutenção eletrônica; Ind~'*\a ' (Qm llablli\ilç5o em 
letrõolt~ industrial n~ ênfase d~ opeta~~lla"ZilçBo 

eletrônica; Indústria com ~abll1,~çl\o em r)1agütdii$~o e 
!Iuipar)1 ... IO~ ele~niço,; Indrlsl;rJo .. oom HabUlt:rçii9 

em SIstemas de á udIO, nldla e 1'1, 00 l!!)fa,e dc 
rnanlllenção eM cqlJlpOi1lQnlD~ elctroelel r6nTcos 
come(cl~l!1 . ·(eslel.Mlal!; J"duJtrj"leom hablllta~o em 
0i"nule'n9íiQ de equIpamentos eletrõl\1cP$; fndu~ttl~1 
em'eletrônica; Industrial ~rn Il\slala'lrISes ,~ l'l.nOlJ1'\l'Ç50 
de 5i"\eOla'il el~t!ôr\icos; 1 11 {c(mdHr'~. l lLlius\(rtll- iln'fõ1>ê 
~m 1!l~4é';I~1 Il)Stal~.çilG. e , m.'li1ie·~~o el~trbnl""i 
In,l rurn"ntnr1io cO/ltrqle 1Ii> prll.e~~o.; 
IMtrlJmenta~50 eletrônrca ~ controle de p'rOOIl55CU; 
Irln-rurnc nlllçIío eletrônica; Ir~trumentação h\du~lr\.I; 

Eletrk:ldade e Instr~mellto's;.Eletlioida~~; Elelrulécll 
- sistemas de r! llorgla) Elel(otecrllca com en(;ue em 
automação lndl,lstIlli1 (Onlrol. amb!." "!.I: 
Eletrotêcnico com ênl05e,em lJl5wlnçõ", e manutenção 
de ~itt.m., de eMlgia elétrica; ( Ic\to(ocnlt. com 
ênfa se em instalações elétricas jite<jlals e Industri.l~; 
[Ietrotecnica com ênfase em In~,~ la\'Õe~ cl~trl,":;-; 
Eletrotécniea com ênfase CIO rOilOutl!nçiio 'de.slslemas 
de automação lndllSHlal; E I ~lrotbçn'tiJ c'otn i"ras~ ,em 
sistemas de distribuição de energia elc!trlca; 
Eletrotécnica com ênfase J;lm :<"I..SWMl,as ,de energl'a 
elétrica; Eletroteenica Indu,trlal: Indú$U'la com 
habilitação em .ICll'otÓ('l,titO: Indústria (0/11 habl[ltll~ilo 
em instalações elétricas industriais; Industrial com 

em instalações de sistemªs (t~. éncrs!~~ 
Industrial de eletrotétnica - aUIOrrarão' 

industrial; Indus.trial em eletrotécnica; Instalaçõru fia 
energia elétrica e redes de comunicação 

teJetr:otéGnica);. Instalações de sistemas de enercia e ~ 
redes de comunicação e sistemas industríais; 

Instalações e manutenção em sistemas elétricos; . 
Instala ções elétricas inteligentes; Instalações elétricas; 
Instalações industriais; Manutenção elétrica; Produção 
de sistemas de energia e redes de comunicação e 

sistemas industriais; Projetos e instalações elétricas; 

Sistemas de energia elétrica/sistemas 

Construção de ferramen 

mecânica: Desenho de 
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Eletrônica 

Manutenção 
Automotiva 

Mecânica 

em lTIa"~I~IIÇJ\O de equJpamenwii ror. de ~,IT~d.; 
Eletromecânica com linf •• e 11m manut~hção de 
sistemas industriais; Eletromecânica de man\.ll enç-àp; 
Instalação e manute nção eletrp",,,dnl,,,,; Manu\ençli!l 
de equipamentos frigoríficos e de curtume,; 
Manutenção de sistemas eletromecánicos; Processos 
industriais - sistemas eletromecânicos; SI.rtemilS 

Elétrica com ênfase em instrumentação; ' E l e~~911'ca ...... 
ênfase em automação; Eletrônica - fll\lnutençjo de 
equipamentos eletrônicos; Eletrônica - sistemas de 

aquisição e comunicação de dados; EIBtrônlcil com 
ênfase em inst.aJaçõe::; industrirti.'i; FIr-t rontc..1 cnm 
ênfase em instrumentação e eOOl-rple de. processos; 
Eletrônica com ênfase em tel~(omunlc"9ÕCl$ O 

informática industrial; Eletrônica com l1ablllla~ã!l em 
instalação e manutenção de e,qUlparncn tos; eienõnlça 
de mlC/ocontroladores, Ele\rônl", dIgitai; Eletrônica 
em redes de computado,,,.; Eletrônica em ,Istcrnns de 
áudio e vídeo; Eletrônica em sistemas de autórnR'çâo 
p,cdlali Eletrônica em s!<furnas, Elqrr6nle. 11M;) •• ê'rli 
atltoril~ç.'io; ~clrOnlr.lr In~llsfH;\I) l"dÓ, lrla cojn 
hatillll]lçSo em elotrétnlca Industrfa l oa ê~~$e de 
manlJlenç~oeJelrõnkaj I ndUstrf~ tOm habllltas30 em 
çletrõnlca IndlJ$lrlal na fulfa!ie de operaciormnZilçijo 
eletrônica; lrí~~j,ITla cOm habIlitação em manu\enção e 
equipamentos eletrônlws; Induslrla cOm habillrnçllo 
ern ,is tema, de ,ludlo, lá\llo e T,V, lIa i!Ma~e dlf 
manote nç5b em I!qulpament Os ''ét.fro~leírõni~pt 

«lmeJclal~ eieslrlen~i.i~; InduWlal ~or" halill ltaçã;J em 
manutenção de equipamento.! .lu/rVn~o~; Induslr1a1 
em eietrol1lC!l) InduWjal em Ihst.1laçi!es c l1iáll~l"enção 
de sistemas eletrónicos; Informática Industrial · ênfase 

em eletrônica; Instalação e manutenção elellàntea; 
Instrumentação controlo db prexc5S0': 
Instrumentação elcl rônl<a ~ contló le de plotcsso.; 
IrlSllumcnroçao e l .trônlt~i lilrtrumeOUfÇão lodUstllàl; 
I 
Automobilística; Automotivo; 

auto motiva; Eletromecânica com i nlas8 e.m 
manutenção de equipamentos fora de ru.tratla; 
Gerência de manutenção automotiva; Mal1utenoão 
automotiva; Manutenção de máquinas ilsrlc.olil$; 
Manutenção de mecânica automotiva; ry,ç.r:fi nlca -
produção veicular; Mecânica autamoblllnlcol; 
Mecânica automotiva; Mecânica com ênfase em 
motores tl combustão interna; Mecânica tom 
hithilit;:u::~n m;:mI J tpnç~n rtp nIlH'ullÓ\le1~ e 

diesel; Mecânica com habilitação manutenção de 

automóveis; Mecânica de manutenção em máquinas 

agrícolas; Mecânica e inspeção veicular; Mecânica geral 

l.UIII êllrd~e 11:"1 lJI,utluc9u "ch!.ul~,: MO lor~. 

Construção de ferramentas; Desenho de projetos de 

mecânica; Desenho de projetos; Ferramentaria de 

moldes; Ferramentaria ; Industrial com habilitação em 

manutenção; Industrial com habilitação em 

turbo máquinas; Industrial em manutenção de 

equipamentos mecânicos; Industrial mecânico; 

Manutenção de equipamentos mecânicos; 

Manutenção em equipamentos de mineração; 

Manutenção de mâquinas 

~ 
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Ell!llltTda,de e Instrumentos; 8le\'lltJd~(lI!; EI~I~rl!.111ttll 
- sr~tlllim, ~" enclilJ~ : Elftf~tt!Jinl& vom éilfat~ em 
,automação lndu.trla,1 e con~lol~ ~mb~onlnl; 
EI~trotécnla~ com cn(Me ein lhsllllaç~es e manutenção 
de .I~temas de 'merg~ oI6\rlqa; Elotroté~nllr.l ~m 
énfBse eo' In'lAl~ç5e,- elé~fI<;;I~ predfil" ,8 industriaisl 
~leJroto\.nlca com !mf.~e em tnsla lações ol~tri<as: 

Eletrotf!cn lta ~om "nf~se e"1, :lf1iniUtl!nÇ~O ifl! '$II teínils 
de autbmaçãc:i'lndúWiiH; EJerio(i!\:niéa tom .fifa" .. Om 
tlsrem'tS '11e d!Jlrlbu!çi(i) (/~ ~n"rgl~1 ol~rl~8: 
EI~I(oh!cnlR~ cqm ênfase e!Y1 $ii1tem~~ de eMergi" 
elétrlcaj ElelroU!cnlCil lndu*r~l: Ihdu*l~ ~"M 
h~bllil~i'50 ./!ln eletrott!9nl~a; 'lndúsltla com ~itbl lllil"O 
em m~l!oçÕ"5 . !êtpq~5 indu.lri~ll; Industr,~l com 
ha~il\t .. çiiQ ~m 1rl'11I1açõe. de Sl'(tamD$ de energia 
.elêlr~; IndtJelrhll dE< clo!!rot6cr~le~ - ~\, lo"1açlJo 

)ndu~tri~lj In-dtr'lrlal e01' ~1~Uo~nl •• ; Ih.t~ I~,Õ~5 'cf" 
é/Jerl!i~ élri1rlc;n e rede. do comunICação 
(elelleMénlcn); I!>Uõ1I~çõCJ d~ 5JSt(,má~ de enereJa,,,
ledl!.' · di! " comOnlC!açllo e , ;Iftem;j~ Indu;tnaís; 
Ihl\1!laçõ~s Q f1lanil~n~\l CP) ,s)nemQ,f cliltnçQ~; 
IO$ IQlai.ll~ t>!I!tr,cas ,lnleUklent,es: lolitalnçii"u:l~tnl;l\s; 
,I"slõlaçõ .... Industrlols; Mal1ulcnção cltitlloa\ ArD~~\'âo 
de IlstetrilB de energia '" re'l:l&, tle "ó"1unlr~çlío e 
-'hfeml\~ Ihdustrla1-í: ProjÍ!\Os ,e ln',I~ laçõc!l: .h'lIlea;: 

dI' enl!tl!la, clt!ltlc./s~t~mal 

D,,~r.nhp d. proje(Qs 
m<>eânlcaj Desonho d~ projC!!lo', FUrrnl1ferih!rlD de 
molde,; Fer",m~htarta: lntlusltlal to;" habJlltoçõQ em 
mQnU\ên~iió: )ndu$tlf~1 <11m hablllti1~aO jl/n 
tut~nulqlllnM. t"dU$tTI~1 eM m.nuieni~o . de 
etlul~lnel\lG$ rnocánlcG$; lndunrla! mea;l n1coJ 
M~nut\!ll~o de ~q,U\PI'mC"ros ll1Cc~"ic~; 
Man_ylençliQ em' cqulp~/ncn\~s rdê ff1'neracão; 
Monuterwiio industrial; Man~tençiio da !Y1~q~lnD~ 
industriais; M .. mtenç:!o medlnlC1l de rlll'qulh;j, 'c 
egulpamelltôs) Mallutel\~iio l'!1àQ1tlltü IfidUJtrl~ 11 

Man~lcriç'ã1> mecltnleo: M~q~)lrfqs; Méc.inl00 - 'MráSD 
om manU1.nl~o. M&C;iII!Q8 - I.iildlJÇjjo ete Jl1i\)lOJnas; 
M9C4nlca cotn ênfase .~n\ ~esenllbta/proleHlta; 
fIIIf)faniça ~om enfase em fabrrca~o Ole~S-~jca; 
Met'llnféa eQJI1 ênfase em", ,,,"~nute"çiio,,,,mdUi.triill; 
Mecânica COtn enfase em tnBnuterwao medn1cQ! 
Mecânica com ênfase em mn-n"(rtCnç.cio ~ Meçãolc.a com 
ênfase em pellóle.o .. gás; Mmnlca cc1n hablllfaÇ50 

m~'lul,,~s t!- ')lU[~I~" M~.~"t.d Il~ ,"~\íllt~II~:i" , (l1!'" ~ 
máquinas; Mecânica de manUteJ~o; Mecânica de 
predf<lo; Mecânica de uslnagér.n; MecA"I", Ind~Slrlâli 
MecónT~; [11eJalmecãnlca; Prousso e pro_dução 
IOdu. trlo': Processos de uslnage!Y1 industrial; P,oc""sps 
d" usinagemj Procen os meeôn',cos C met<!l~rgi.o~: _ " 
Prodúção ineC~1l1ca l rrol~tos d~ mn1!41f!!'5 t 
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Sistemas 
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Mecatrônica 
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Mecânica 
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EleVlclá3de' e 'Irl<"u rn~~\o~; EI .. lJtcld~del Ejl!!'o\Eeplca 
- shh1ma~ d~ coarala; Eletrlllécnlça C<lm iinfa, e em 
aotornaç3o m!tu$lrlal e cOnlfOIQ ambIentai; 
Eletrotecnk'd com eMase em InstiIl~çõe, e ma'nUtenção 
de ,I,lema, de on.'gl. el.llrlCi\; Elctrotéo~lca com 
érlfa&1!" CI'" In&t<l)~çõ 'êS elétrica. p(e rllalS e ,induslrlals; 
Eh'lllotêcllr", cóiJl énf." " 'J:!T11 Ind~laçlS~s' 0161,(ca5; 
BeLrôtetnl"" ,tO/l'lénfMe em ,ri~nur~nção de $lsteIT1a~ 
de .I:'toml\ção 1~lIust,I.II.EJt!tro'ê~ Í1It". tOm an(a~e em 
sistemas ,de dlWlbuli"i!o de el)~rgla "Jélrr!:"; 
elelrOI",nIC. com ênfase em sl~tem3~ de energia 
el~,lr1t.; EleJrotêcnil:n indurtrinll Indú<trln cám 
HaUIII\iiç;;o em eje.troloon1CO; Il'ldiístrla ccn'lll~b ll ll)'l~ão 
em Irut1l1açõe.5 e lêtrl" .. lndu.l·rJ~lS; Jlldu;t"~1 com 
hablllhrçiio erl) InstalQçõe~ rle sl!I~",a5 de energla 
.Iétrfpt: Inlll" I,]1I1 11" "lr,,1)t~rn\l'a - automa~q 
IndU.lr1alt 1[1~U5\r ial Cfll ,ele\/ÓI~rt,lt.i Instalações d.e 
energl~ eJétr,\cQ e redes de tpmunlc<lç1"o 
(eIBt,ou,çni",); InstalaçQ(I$ de slstenl155 d.<I energia c 
redes de (omunr~ação o ,lIsto ma, IndustriaIs; 
Inst~loçõ", e m.núlença'(j em sistemas é lelrlcos; 
1I1&talaçõe~ell!trka~ Iríl'illluen'(e'J; 111.1~lações eh!lrk~: 
ffl~\;lI~~pel-'~dÚs.trlaI5;.rvla n-utenÇlio el&tricaJ ~(odu?o 
d~ ,\l;támD, de ~ner.Ela e ,rec(t6 de CQryjunka~o e 
s fsleijlll, ln~Oslria1s; Profet~ e I/).tl!!açC5e. elétricas; 
Sistemas <:le ené(g~ elétrlco/slstem •• 

5qLllpliinen/lls de <10(>: 
Mnn!tb1n~~o 'dQ 'llOro".ves; \'IÍ~nu leh\'llo de avlõl11to5 
de àem\1ilV!lsl Me~ãr\jca" rle "é(o~av'~s: Mecãnl~ ~e 
rnanllt2r'ição a~r'O~\lu lfça: Ml!<ilI"'c:a ti. manOlenç~o 
aeronáutica com IÍnfa$c em avl6nlca; Meç,inlç<;> de 

de i1v1õnlcJ)5 de"il_eronav~,. 

Elãtrlcd Cerrovl<\rlp; 
m<;t/oferrov!4ria; ,t(/fa.hIÜençl!o metiÍnlta 
mel,orcrrovl~rlpJ MaI\U!~hÇaO !tIelroferrovf~ria : 
Mallut~n~ã(7 do Sl5lemà~ ~I.\,ce,el rõnlcos de 
T'anspqfle Sol/re Trlthps; Manutenç!o , d. Sistemas 
M~~oic<;>s de T",nsportc sob,,," Trilhos; S1stemas 
mecânicos de transportes .obre trilho.; TrnnSjlor1;e 
ferroviário; Tra".pcrtl:/murjlrteltÇlio elétrica 
mel rof!lfh)vm rlBI Tl1IlIiÇ!l)rt"/mah~lençiio mecãnlc, 
melroferro~Jâ,lh 

Mec;ínIOll - 5~telD.S 

~e Fe,.,.amMtas; 
p'escMllo dê ~,rd)e to~; 'rer;rarPentar!. ,de 

~crr~mcnhl".; In_ilu~trfãJ OOm hilblhl:uçâo·em 
maoutcn.~oi 'IhdlJrl",1 com habllil:nção em 
turbomâqutna5; Industrial em mnnutenç50 de 
equip.l",.rito~ metântcM; Ihd~tr l.1 rnec~nko; 

Manutenção de eÍJ!lrpám~lIto$ /r!ecriinltoS; 
f'1~nulençlro el1'l equlpâ~i;nloJ de rnloe~ç3c;>; 
Mnllut.n~o In'dustrl •. lj 1\'lnjMei\Çlfo de rnàll,Jlnús 
IndustJ;al$; ManuJençilD roednT"" de máquinas e 
.qurpam~ntos; M~n ut~nçlhl meçá~cc;r indus!rial; 
Manutenção mecinkai Mâquln.as; Mecânica - ênfase 
em Mecânica - produção 
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Informática 
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Admln , ~traÇlio e suporte, ,de redes e sl$\emas 
op .... clclnait; COMerro d~ CllnlputlldO'e3 " p"tl~,lto.; 
Inr6fmáUca tom @nfase ,em sistemas da supor!!>; 
'h(ormtlllc~ com habllltaçãp flm sl/pollada ha,dy!nrif; 
I n$X.I.,~61j$ el~lIlca~ ~ n\a " utenv~o dp 
mlctOéompUl~do(es; ' Ins!4l~ç}Q e oper~ç5o dü 
COmRut)l~ores; M~nO~eoç:io de l/..IIulpamcnh;>s de 
IOlorrodtltal M"nuwn~lio d ... mlarOCDl)1put.dp ,~~ e 
r<ldos; Manutençi!boe montage.m ~" oQuipamentos de 
InfQ'(m~U.3' Mnhutt'lhOao e pYtlai'Hhll1(il:o de 
to ';;putDdores; Manote}lgão .'0 Inktolnfo,máUtu: 
M"~lItanç~n rfm re,des da cQmpatadór.e3; 
M'~rolnform~l,çal ope!ôçjlo di' 'rjmin!lI"dn'e.~ ft ' ri .. 
sl~~m~) "pelaàjóha~l ,Opara.dor de computadores: 
Aed~ e .sOp!irte a hardWilJQ: Suporte Ir 
IJlltrQi~formáUt.: SUJlQrte a 1lstcma~ de infll(m.çiol 
SUPQ,t~", u~uàrlos: Suport,.,~omputaclol\~l; Suportee 
manut"nçlio de hardware 'I! loftwari!; S\lporfe bln 

I\d~l~l~tr~~o , ., ,., C~ •• 

riO/li\!> !!ore'rllOSl Adi)11nl,tfil~ão em' 
rn3outeoçJo lê re"e~ Glír(!~tI3 de" 
redes 'l><:1IU " rel11o\Uj H~ rdWnle dÉ!JCQmprJlild<;>l~ e 
r'ldeS! tlardware e rede ~e (1lI11PutadQres; Informatl •• 
- r~de~ de computadores; InformlÍbO'a - rodes' de 
comünlCllçSo; infol'f1T3tlttréom arifa,,."ein configuração 
de lêdl!$; InformáUca' cbm ênfllSe em I~St~lp~o ~ 
~dfl11rilshDÇãO ele redes; Inlorl11~tlao tom ~bHi"'.çiio 
em redes; IlIforltfà\fGll COI'l b."111taç,~o: úso q ~~tito ele 
co/11put~@res, sistemas de ,cdÓS: lf\rorllláUÇõ elo, 
p(j:!gla,n~~30 e ' rede~; I nIOlmoti~~ - redC$; In(IR
esl ruturo ~ aumlofltraçiio QO redes (le ,compuliJdQrCSi 
M8nOle,,~'o:om ,adcs de (omp'utlldores; programaçlio 
e red~~ P,08ram~çilo vl,ltal e' la'de; Redós de dados; 
AedQS' e s'lfpll'te ~ ?~r d"'llrp,; ~I!(t~m~~ ' cOn\P.lAllli~ ou 
arlrofnbthtç30 de rcde5; SI~el1\as d~ "\fCl rmaç~o qlm 

sistemas; Gerenciamento de sistemas de informação; 
Informática com ênfase em desenvolvimento de 
sistemas; Informática com ênfase em programação 

h urr,'u/dnI1 Irl luII1,ãllrcd con, ênfase em programaç50 de 
sistemas; Informática com ênfase em programação e 
análise de sistemas; Informática com énfase em 
programação e desenvolvimento de sistemas; 
Informática com ênfase em sistemas de informação; 
Informática com habilitação em uso e gestão de 
computadores, sistemas e redes; Informática 
educativa ; Informática empresarial; Informática 
gerencial; Informática: programação; Manutenção e 
programação de computadores; Microinformâtica; 

Processamento de dados 
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Saneamento 

Desenho de 
Construção Civil 

Edificações 

Transporte Rodoviário 

Transporte 

Metroferroviário 

Alimentos 

úmstr:u.qão t lvll com ônfíl'''',em canteIro du obras; 
C-on<truç~o , eMI com 'ênfine eJii edificações; 
Cdl1$ttúç~o do: edifli:lb,: CO'I~i1'ltçjio predial; 

6 tiàdas. 
,Eslrada; - ~1>lyriltr ylJ\IIO; ' ()pet~ç:lIo rpdovlilrja; 
Trmspprtq com h~blllta~p el)1 '," "'",porte urbano, Q 

rodmriàl,o de, p •• ~~elroJ r.ao'porle rodblliéno e 
ttânS;lo urbano; Tran!polte :sobre pneus e uâru:i\i> 
'lI'k::onn..Trahl!rUot."t" urbano 

Não M ,regl51ro' . 

I!.llmehfO! - hnbilimção: aves e derlvildos; Alimentos -
habl1ltaçliÓ: bovInos; sufncj, e derivadO$j Alimentos -
habllltaç,io: l>&t;rijos e dertv'ailos; Gesl"ão de p rod,,~o 

de al!/l1~nH)$; ~clle I! ~~rlvado~ 1!.If~il\lO$)~ 
MlcrflblQlÓgla dt 1Ilirpentos; Pto~e!,"men\o de. 
alimentosl Prçd~ção de :alime.rílos; Química com 
,It,ab;hlaçlin p.m allmp,ntn • . .p ,bftblrl~~)", ()"rml,-~ ",m 
habilitação em carnes " derl"~dôs; Química com 

Desenvolvimento de 

~I No~os prod'uto~ p~ra a 
Area da Industna 1------------+7~~~~:1!!!:.::'ha::;b~iI~ita..::.ç~ão::.:!!=:....--a--gr .... oi .... n-;-dú::-st::;ri--a;-f 

Alimentícia Agroindústria agroindústria; 

Composição e Arranjo 
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0>'" '~.I)IIí,"Ç Cip em lOO!fçn)ai Agropl!Gu.ria 
ço,m ha.lIllltaçjo, er" praduçlro an1mal] IIl1'opeNllIrm 
H"" ImbllllilçNo en"loor~cnlal AVltlllturn ; Mall~jQ e 
sanidade Ahlmallloonll.jeJI. 

Adm'nl,lrnti(D em 1I\~ID~ d~ hD~I1 e.d.ieOl1; Gettffo de 
hD;Pri!lJge.m; flôspl,liIlldade - ênfase em hDi.r\oS e 
poüs~Il~J; '1:iosplt\ÍlTd~(l c; HO~elllrla com õl1f~s~ em 
serv'ços; lif,ltol.".; Molas d~ ho.pedagem) Serviço~ de 
hDIl.'I.rl. e turismo; Serviços ho l e l~jros; SerVlço,S 
tu,l, l1tos de eventos, hDSpedagOm e ag41ncialllento; 
ToJrlsOlo e hQ$pit~lIdade;T\'n~11)O <t hOlelarl.;,iurlsmo 

llm serY\~~{ j,~ hospeda~em, all,!,~rtt;Jç5"o li bCUl~,Il.; 

A&enr.i"m~nto c 8ul.; Agenclamenlo e guiamento de 
viageM e operações tu,ISlic •• ; Agenel.monto e 
óperaç:lo de tu r11mO e hospil<\lIdade; AIi~nelam~rlto e 
operaÇõ1t5 !~r"\ioa.: As"",sof. en' planeJamenlo 
Uorl9tltD) cfe'sti!.o e prDmogao turístka; Sarvlço~ 
tu ,t~llt'" de evcntos, hôspeqagenl e ~g.n9Ia rJ1. "to; 
fraslildD; TUrf5rno c. d~sênijQ I \II merltD social; Turismo, 
geréncla. ag~ótes e negÓllio5; 'url,mD/Euia turlsloCOj 

E\'enlo~ de n.egclclç,s; Evcntru e hospitalidade; Gestão 
de cVtntos; Organltaçll'o Ih' eventos; Planejador e 
reaií~adDr de ~ep\ç,ft Planej~n,ento e organização de 
evcrUos C rurlsmO; P(oduçiiÇl cultural; Promoção e 
Drganl1aç5Q de ~~onlos~ Serviços turísticos de eventos, 

Administração em meios de hospedagem; Gestão de 
hospedagem; Hospitalidade - ênfase em hotéis e 
pousadas; Hospitalidade; Hotelaria com ênfase em 

serviços; Hotelaria; Meios de hospedagem; Serviços de 

hotelaria e turismo; Serviços hoteleiros; Serviços 
turísticos de eventos, hospedagem e agenciamento; 
Turismo e hospitalidade; Turismo e hotelaria; Turismo 

em serviços de hospedagem, alimentação e bebidas; 

de n 

avl!:S e. penvado~; 

hallllltaçlio: bovlnos, .uin05 " deuvado$; Al1mento,"-

h •. t!l1
i
la

ç
ãO: pC$cados .. "' deriva'.'OSi.Goe>tao de P .. IOdUçiiO t 

do nlhnchto~; ,''' leite .. d~r ivedcl. !'IatTtfn'lo~) , • 
MTtlob\lilósia de ··~"",~nlO5; ProcesSal'nemD de 
. lIt rienlol; Plodú~o de lIt1mçotg'i Qulnllta, cQr~ 
habIli tação ~m allmemos e I bebld.~; "QulmlCi1 com 
haUllllaçSo em ~arnel e d"rlva~Qs; QU"/l"a CI:om 

de .lImcnto~. 
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ANEXO VI 

PROVAS DE APTIDÃO 

Os Cursos de Canto, Dança, Regência e Teatro preparam o aluno para as práticas 

profissionais relacionadas às linguagens musical e cênica, que possuem 

característica performática. Este termo se refere ao uso expressivo de cada 

Iiriguagem em apresentações ao público geral, atendendo ao mercado cultural, 

tanto no âmbito da arte quanto do entretenimento. 

Conforme o estudo de inúmeros autores, como Keith Swanwick, Edgar Willems, John 

Paynter, Rudolf Laban, Klauss Vianna, entre outros, as linguagens artísticas 

performáticas dependem diretamente do desenvolvimento de elementos 

específicos cognitivos devendo, assim, passar por processos de aprendizado e 

desenvolvimento próprios, sejam estes formais ou informais. Estas ide ias são 

amplamente fundamentadas pela Teoria das Inteligências Múltiplas1
, proposta pelo 

psicólogo cognitivo e educador Howard Gardner. Nela, oito critérios são adotados 

para identificar uma Inteligência, entre eles: Trajetória de Desenvolvimento 

característica, culminando em desempenho especializado; Operação Central ou 

conjunto de operações identificáveis; Apoio de dados psicométricos; e 

Suscetibilidade à codificação em um sistema simbólico. 

Dentro deste escopo, a teoria identifica como inteligências autônomas: a Inteligência 
Musical, que descreve os inúmeros processos, códigos, manifestações e cognição 

envolvidos na prática musical, relacionados à prática do Canto e da Regência; e a 

Inteligência Corporal Cinestésica que, da mesma forma identifica os elementos 

ligados à linguagem corporal da Dança e do Teatro e a Inteligência Linguística guia 

os processos criativos e interpretativos no Canto e no Teatro. 

Critérios 

Considerando o exposto acima, pode-se observar que tais cursos não se baseiam apenas 

em conhecimentos técnicos, mas em desenvolvimento prévio da linguagem, algo 

que equivocadamente é nomeado de dom, mas que sob a ótica analisada pode-se 

chamar de aptidão. Ponderando, ainda, sobre os conteúdos e as competências 

avaliadas pela prova do Vestibulinho das ETECs, referentes aos elementos 

curriculares pertinentes ao segundo ciclo do Ensino Fundamental, é possível notar 

que não há condições de uma análise do preparo mínimo dos candidatos aos cursos 

de Canto, Dança, Kegência e Teatro. Faz-se necessária, portanto, uma 2i! fase de 

análise destes candidatos, através de prova específica de cada área, visando os 

1 GARDNER, Howard. Estruturas da mente: a Teoria das Múltiplas Inteligências. Porto Alegre: Artes 
Médicas, c1994. 
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2) Código de Escrita Musical - conhecimentos elementares do código de escrita 
musical. 

3) Acuidade Vocal - capacidade de afinação e de precisão rítmica, bem como de 
memória musical. 

4) Prontidão Gestual - capacidade de precisão e memória de gestos, bem como a 
capacidade de fluência entre gesto e música . 

Perfil dos Profissionais aptos à aplicação das Provas de Aptidão em Regência: 

- Profissional com formação superior em Licenciatura ou Bacharelado em Música 
(Instrumento Musical/Canto / Regência / Composição / Educação Artística com 
habilitação em Música); 

- Profissional com formação técnica em canto ou regência. 

TEATRO 

1) Acuidade da Linguagem Oral - capacidade de usar a linguagem oral para 
expressar significados complexos. 

2) Acuidade da linguagem Escrita - capacidade de análise e uso de vocabulário 
diversificado e artístico da linguagem de forma sensível à diversidade de sentidos 
inerentes à linguagem. 

3) Percepção do corpo - Organização básica do movimento corporal, alinhamento 
corporal e domínio do peso. 

4) Percepção do espaço - Utilização do espaço cênico, direções espaciais, níveis e 
deslocamentos. 

Perfil dos Profissionais aptos à aplicação das Provas de Aptidão em Teatro: 

- Profissional com formação superior em Licenciatura ou Bacharelado em Teatro ou 
Artes Cênicas; 

- Profissional com formação técnica em Teatro ou Artes Cênicas. 
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RESOLUÇÃO SDECTI Nº 12, DE 28-3-2014. 

Dispõe sobre a aplicação da penalidade de multa prevista nas Leis federais nQ 8.666, de 21 de 
junho de 1993 e nQ 10.520, de 17 de julho de 2002, e na Lei estadual nQ 6.544, de 22 de 
novembro de 1989, no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 
Tecnologia e Inovação. 

o SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, com 
fundamento no disposto no artigo 3Q do Decreto nQ 31.138, de 09 de janeiro de 1990, RESOLVE: 

Art. 1Q • Na aplicação das multas previstas nos artigos 79, 80 e 81, inciso li, da Lei Estadual nQ 

6.544, de 22, de novembro de 1989, nos artigos 86 e 87, inciso li, da Lei Federal nQ 8.666, 
de 21, de junho de 1993, e no artigo 7Q da Lei Federal nQ 10.520, de 17, de julho de 2002, 
serão observadas as disposições desta Resolução. 

Art. 2Q. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa, na forma 
estabelecida no artigo SQ desta Resolução. 

Art. 3Q• O atraso injustificado na execução do objeto do contrato sujeitará o contratado à multa 
de mora, observado o seguinte: 

I - em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos: 
a) para atrasos de até 30 (trinta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de 

atraso, calculados sobre o valor global do contrato; 
b) para atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por 

dia de atraso, calculados sobre o valor global do contrato; 
11 - em se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia: 

a) para contratos com valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais): multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da parcela da obrigação 
contratual não cumprida; 

b) para contratos com valor de R$ 100.000,01 (cem mil reais e um centavo) até R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais): multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de 
atraso, calculados sobre o valor da obrigação contratual não cumprida; e 

c) para contratos com valor de igualou superior a R$ 500.000,01 (quinhentos mil reais e um 
centavo): multa de 0,4% (quatro décimos por cento) por dia de atraso, calculados sobre o 
valor diário do contrato; 

111- em se tratando de serviços contínuos: multa de 30% (trinta por cento) por dia de 
inexecução, calculados sobre o valor diário do contrato. 

§lQ O valor das multas previstas neste artigo não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por 
cento) do saldo financeiro ainda não realizado do contrato. 

§2 Q A multa pelo atraso injustificado na execução do objeto do contrato será calculada a 
partir do primeiro dia útil seguinte àquele em que a obrigação avençada deveria ter sido 
cumprida. 
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§lQ Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, o 
contratado responderá por sua complementação, mediante descontos nos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração até sua total quitação. 

§2Q Inexistindo pagamentos a serem realizados, o contratado recolherá o valor ao cofre 
público estadual, na forma prevista na legislação em vigor. 

§3 Q Decorrido o prazo estabelecido sem o pagamento da multa aplicada serão adotadas as 
providências pertinentes voltadas à sua cobrança judicial. 

Art. 8Q. As multas de que trata esta Resolução serão aplicadas sem prejuízo da cominação das 
demais sanções administrativas previstas na Lei Federal nQ 8.666, de 1993, na Lei Federal 
nQ 10.520, de 2002 e na Lei Estadual 6.544, de 1989. 

Art. 9Q• OS editais de licitação deverão fazer menção expressa às normas estabelecidas nesta 
Resolução, cujo texto deverá integrar os respectivos editais e contratos, na forma de anexo. 

Art. 10. As disposições desta Resolução aplicam-se também às contratações resultantes de 
procedimentos de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. 

Art. 11. Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogada a 
Resolução SCTDE -1, de 22 de fevereiro de 1994. 

( * ) Republicada por ter saído, no DOE, de 29-03-2014, Seção I, páginas, 116 e 117, com 
incorreções no original. 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 
GABINETE DO SECRETÁRIO 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: LAURA M. J. LAGANÁ 
Cargo: Diretora Superintendente 
CPF: 005.923.818-62 RG: 7.715.675-4 
Data de Nascimento: 20/09/1955 
Endereço residencial completo: Rua João Ramalho, 586 - Aptº 242B 
E-mail institucional:gds@cps.sp.gov.br 
E-mail pessoal:lauralagana@uol.com.br 

Telefone(SI~ 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: LAURA M. J. LAGANÁ 
Cargo: Diretora Superintendente 
CPF: 005.923.818-62 RG: 7.715.675-4 
Data de Nascimento: 20/09/1955 

/ 

Endereço residencial completo: Rua João Ramalho, 586 - Aptº 242B 
E-mail institucional:gds@cps.s p.gov.br 
E-mail pessoal:lauralagana@uol.com.br 

Telefone(s~~ 

Assinatu~ 
Pela CONTRATADA: 

Nome: FRANCISCO SCARFONI FILHO 
Cargo: Diretor Administrativo 
CPF: 674.108.048-15 RG: 4.637.732-3 
Data de Nascimento: 17/07/1949 
Endereço residencial completo: Rua Mourato Coelho, 250 Apt. 191- Pinheiros - SP 
E-mail institucional : scarfoni@fundacaofat.org.br 
E-mail pessoal:fscarfoni@uol.com 
Telefone(s): 3311-2623 

Assinatura : L ___ a. ___ .. __ ~ .. __ . r "L 
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