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EDITAL n.º 001/2021, de 28/06/2021 
Extraordinário – 2º Semestre 2021 

 
 

A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JOSÉ ROCHA MENDES, município de SÃO PAULO atendendo o disposto no 
§ 3.º do Artigo 62 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, torna pública a abertura do Processo Extraordinário de Seleção de Candidatos 
para preenchimento de vagas remanescentes dos Cursos Técnicos em: 
ADMINISTRAÇÃO, para o 2º e 3º MÓDULO; 
COMUNICAÇÃO VISUAL, para o 2º e 3º MÓDULO; 
ELETROTÉCNICA, para o 2º, 3º E 4º MÓDULO; 
SEGURANÇA DO TRABALHO, para o 2º E 3º MÓDULO; 
CONTABILIDADE, para o 2º e 3º MÓDULO; 
RECURSOS HUMANOS, para o 2º MÓDULO; 
TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS, para o 2º MÓDULO. 

 
I - Das Disposições Preliminares 
1. As vagas a que diz respeito este processo de seleção de candidatos serão aquelas originadas pela 
retenção, desistência ou transferência dos alunos matriculados no curso técnico na Etec. 
2. O processo de classificação de candidatos para as vagas remanescentes será realizado por meio de 
avaliação de competências desenvolvidas: 
2.1. Em cursos concluídos do mesmo eixo tecnológico, com aproveitamento e devidamente 
comprovados, na própria escola ou em outras; 
2.2. Em estudos realizados fora do sistema formal de ensino (cursos extracurriculares); 
2.3. No trabalho; 
3. Cabe à equipe de professores responsável pelo processo de vagas remanescentes, do curso em questão, 

sob orientação do Coordenador de Curso, e na sua ausência o Coordenador Pedagógico elaborarem, a 

partir, da análise dos resultados (1ª e 2ª Fase) do processo extraordinário, um plano individual para o (s) 

candidato (s) aprovado (s) e matriculado (s). Neste plano quando necessário deverá haver a indicação de 

roteiro de estudos, atividades a serem desenvolvidas em um programa de adaptações.  

Ao Orientador Educacional cabe, de acordo com suas atribuições descritas na Deliberação CEETEPS 18, de 

16-07-2015 realizar um acompanhamento para os alunos ingressantes neste processo de vagas 

remanescentes.  

II – Das Inscrições 
1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, no período de 05/07/2021 a 16/07/2021, através 

do link: https://forms.office.com/r/dWE26jbNiV    
2. Deverão ser enviados no ato da inscrição os seguintes documentos em formato PDF: 
2.1. Cópia simples da Cédula de Identidade (RG); 
2.2. Cópia simples do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio / 2.º Grau ou declaração firmada 
pela direção da escola de origem de que está matriculado no 2ª ou 3ª série do Ensino Médio ou dos 
certificados de eliminação de no mínimo 4 (quatro) disciplinas ou certificado de aprovação em 2(duas) 
áreas de estudos para candidato que tenha cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA); 
2.3. Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores realizados em Cursos Técnicos; 
2.4. Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino que tenham pertinência com o 
curso pretendido pelo Candidato; 
2.5 Comprovante de Endereço; 
2.6. Cópia simples dos documentos a seguir relacionados, exclusivos para comprovação de competências 
adquiridas no trabalho: 
a) Carteira Profissional e/ou comprovante de exercício profissional; 
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b) Declaração de autônomo com número de inscrição no ISSQN; 
c) Cópia de contrato social para proprietários de empresa. 
d) Currículo Vitae.  
2.7 Autoavaliação: Relatar o conhecimento e/ou vivência e/ou experiência na área. O Documento deverá 
ser manuscrito/digitado e assinado. (escanear e salvar em PDF) 
  
3. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-símile, por procuração, condicional ou fora do prazo. 
 
4. A Inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
 
5. Será eliminado o candidato que não apresentar os documentos comprobatórios de estudos ou de 
experiência profissional descritos no item 2.6 deste Edital. 
 
III - Do Processo de Avaliação 
1. O processo será realizado em duas fases: 
1.1. Primeira fase: de caráter eliminatório, será constituída de avaliação dos documentos descritos no 
item 2 deste edital. 
1.2. Segunda fase: de caráter classificatório e/ou eliminatório, será constituída de Avaliação de 
Competências por meio de prova teórica, prova prática e entrevista a serem realizadas de 21/07/2021 a 
23/07/2021; 
1.2.1 A data, horário e local da realização da segunda fase, será divulgada com o resultado da primeira 
fase, no site e nas redes sociais da Etec e por e-mail. 
1.2.2 Levando-se em consideração o aproveitamento da 2ª fase do processo, os candidatos serão 
classificados na escala de quatro menções: 
 

MENÇÕES CONCEITOS DEFINIÇÃO  

MB MUITO BOM 

O candidato obteve excelente desempenho no desenvolvimento da 

avaliação de competências. Demonstrou que possui todas as 

competências comportamentais e técnicas para ocupar a vaga. 

B  BOM 

O candidato obteve bom desempenho no desenvolvimento da avaliação 

de competências. Demonstrou que possui boa parte das competências 

comportamentais e técnicas para ocupar a vaga. 

R  REGULAR 

O candidato obteve desempenho regular no desenvolvimento da 

avaliação de competências. Demonstrou que possui algumas 

competências comportamentais e técnicas para ocupar a vaga. 

I  INSATISFATÓRIO 

O candidato obteve desempenho insatisfatório no desenvolvimento da 

avaliação de competências. Não conseguiu demonstrar as competências 

comportamentais e técnicas para ocupar a vaga. 

 
Parágrafo único: Será considerado classificado no processo o candidato que tenha obtido às menções 
MB, B ou R. 
 
2.  A classificação dos candidatos será por ordem de desempenho. 
2.1. Ocorrendo empate para efeito de classificação, será aplicado o critério de maior idade (data de 
nascimento). 
2.2. Persistindo o empate a vaga será sorteada. 
 
3. A classificação final será divulgada pela Etec dia 28/07/2021, via e-mail. 
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IV – Da Convocação para a Matrícula 
1. O número de vagas disponíveis para efeito desta seleção extraordinária será resultado do número de 
alunos retidos, desistentes ou transferidos em cada módulo e curso. 
 
2. Após a divulgação dos resultados, os candidatos serão convocados por e-mail, seguindo a ordem de 
classificação e de acordo com vagas disponíveis. 
 
3. O candidato convocado para matrícula deverá manifestar, por e-mail, o interesse pela vaga no período 
de 48 horas. A não manifestação implicará na perda da vaga. 
 
4. A matrícula será efetuada nos dias 02 e 03/02/2021. 
 
5. Na existência de novas vagas, apuradas após o processo de reclassificação dos alunos da Etec, será 
feita nova convocação de candidatos classificados.  
 
6. Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste processo serão publicados no 
site, e-mail e redes sociais da Etec, sendo de inteira responsabilidade do candidato maior ou do seu 
representante legal, se menor, o seu acompanhamento, não sendo aceita qualquer alegação de 
desconhecimento. 
 
V - Sobre o Prazo de Validade da Avaliação 
1. O presente processo de seleção terá validade somente para o preenchimento das vagas disponíveis no 
2º semestre 2021. As matrículas poderão ocorrer em até 30 dias contados do início do período letivo, 
mediante surgimento de novas vagas. 
 
VI - Disposições Finais 
1. Os casos omissos neste Edital serão analisados pela Comissão Responsável pelo Processo de Seleção 
de Alunos para o Preenchimento de Vagas Remanescentes nos Cursos Técnicos, ouvido o Diretor da Etec. 
 
 
 

São Paulo, 28 de junho de 2021. 
 
 
 
 
 

Roberto Ibanhez 
Diretor de Escola Técnica 

R.G. n.º25.579.898-2 

 

 

 

 

  

Divulgado em _______ / ________/ ________ 
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Anexo I – Síntese de Competências 
 
 
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 
 
Módulo I: sem certificação técnica  

1. Aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de equipamentos e sistemas 
específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de venda e orçamentos.  
2. Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das 
estratégias das empresas.  
3. Desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações, por 
intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do plano diretor, este 
aplicável à gestão organizacional.  
4. Gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação e 
comunicação.  
 
Módulos I e II: Assistente Administrativo  

1. Aplicar conceitos de gestão financeira e calcular valores, utilizando-se de equipamentos e sistemas 
específicos, elaborando planilhas de custos de fabricação, preço de venda e orçamentos.  
2. Atuar com proatividade na identificação de problemas, equacionando soluções por meio de uma 
visão sistêmica da organização.  
3. Criar e identificar oportunidades para prática e aplicação da sustentabilidade por meio das 
estratégias das empresas.  
4. Desenvolver capacidade para elaborar, programar e consolidar projetos em organizações, por 
intermédio das diretrizes do planejamento estratégico, tático, operacional e do plano diretor, este 
aplicável à gestão organizacional.  
5. Gerenciar o relacionamento interpessoal, empregando as tecnologias da informação e 
comunicação.  
6. Interpretar a legislação que regula as atividades de produção, prestação de serviços e de 
comercialização, tais como as normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos comerciais, 
às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e fiscais. 
 

Habilitação Profissional de TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL 
 
Módulo I: Auxiliar de Processos Gráficos 

1. Expressar bidimensionalmente esboços de projetos.  
2. Identificar princípios e técnicas de comunicação.  
3. Identificar técnicas de montagem de originais nos diferentes processos de pré-impressão.  
4. Interpretar os aspectos compositivos da imagem. 
 
Módulos I e II: Desenhista de Projetos Gráficos 

1. Analisar e aplicar os diferentes softwares gráficos, suas principais ferramentas e equipamentos.  
2. Desenvolver percepção crítica da produção artística aplicada a comunicação visual dentro da 
evolução histórica.  
3. Desenvolver projetos de identidade visual.  
4. Distinguir aspectos do projeto relacionados à mídia impressa e aos processos necessários a sua 
produção.  
5. Expressar bidimensionalmente esboços de projetos.  
6. Identificar e implementar os processos de obtenção de imagem fotográfica.  
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7. Identificar princípios e técnicas de comunicação.  
8. Identificar técnicas de montagem de originais nos diferentes processos de pré-impressão.  
9. Interpretar as características próprias da Comunicação Visual em diferentes mídias.  
10. Interpretar os aspectos compositivos da imagem.  
11. Pesquisar problemas, assuntos ou temas para elaboração de projeto ou produto de comunicação 
visual. 
 
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM CONTABILIDADE 

 
Módulo I: sem certificação técnica  

1. Aplicar conceitos de matemática financeira (juros, descontos, prestações) e calcular valores, 
utilizando-se de calculadoras financeiras ou de planilhas de cálculo.  
2. Identificar a organização e os processos próprios de uma empresa comercial, industrial ou prestação 
de serviços.  
3. Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização, tais como as 
normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos comerciais, as normas de higiene e 
segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e fiscais.  
 
Módulos I e II: Auxiliar de Contabilidade  

1. Aplicar conceitos de matemática financeira (juros, descontos, prestações) e calcular valores, 
utilizando-se de calculadoras financeiras ou de planilhas de cálculo.  
2. Aplicar normas e leis pertinentes ou que regulamentem atividades da área, como as referentes à 
conduta ética e a direitos autorais, patentes e saúde e segurança do trabalho.  
3. Aplicar princípios e conceitos, tais como patrimônio, faturamento, lucro bruto e lucro líquido, custos 
e despesas, margem de contribuição e outros relacionados com produtividade e lucratividade.  
4. Comunicar-se com os profissionais das equipes, utilizado vocabulário técnico específico.  
5. Controlar estoques utilizando técnicas e modelos adequados.  
6. Identificar a organização e os processos próprios de uma empresa comercial, industrial ou prestação 
de serviços.  
7. Identificar e formular estratégias de armazenamento e distribuição física dos produtos, de compra, 
venda e pós-venda.  
8. Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização, tais como as 
normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos comerciais, as normas de higiene e 
segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e fiscais.  
9. Utilizar de forma ética e adequada as possibilidades oferecidas por leis de incentivo fiscal à produção 
na área. 
 
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA 
 
Módulo I: sem certificação técnica  

1. Projetar melhorias nos sistemas convencionais de produção, instalação e manutenção, propondo 
incorporação de novas tecnologias.  
 
Módulos I e II: sem certificação técnica  

1. Avaliar as características e propriedades dos materiais, insumos e elementos de máquinas, 
correlacionando-as com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos para a aplicação nos 
processos de controle de qualidade.  
2. Identificar os elementos de conversão, transformação, transporte e distribuição de energia, 
aplicando-os nos trabalhos de implantação e manutenção do processo produtivo.  
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3. Projetar melhorias nos sistemas convencionais de produção, instalação e manutenção, propondo 
incorporação de novas tecnologias.  
 
Módulos I, II e III: Auxiliar Técnico em Eletrotécnica  

1. Avaliar as características e propriedades dos materiais, insumos e elementos de máquinas, 
correlacionando-as com seus fundamentos matemáticos, físicos e químicos para a aplicação nos 
processos de controle de qualidade.  
2. Desenvolver projetos de manutenção de instalações e de sistemas industriais, caracterizando e 
determinando aplicações de materiais, acessórios, dispositivos, instrumentos, equipamentos e 
máquinas.  
3. Identificar os elementos de conversão, transformação, transporte e distribuição de energia, 
aplicando-os nos trabalhos de implantação e manutenção do processo produtivo. 4. Projetar melhorias 
nos sistemas convencionais de produção, instalação e manutenção, propondo incorporação de novas 
tecnologias. 
 
 
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS 
 
Módulo I: Auxiliar de Recursos Humanos  

1. Acompanhar os procedimentos de desempenho individual e coletivo, bem como o controle de 
agregação de valores relacionados ao ciclo de gestão de pessoal.  
2. Comunicar-se utilizando a terminologia técnica da área de gestão de recursos humanos.  
3. Coordenar a rotina administrativa no que tange à gestão de recursos humanos e seus processos.  
4. Identificar e interpretar as diretrizes do planejamento estratégico, tático e do plano diretor 
aplicáveis à gestão de recursos humanos.  
5. Interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos ou tecnológicos, utilizando-os nos 
sistemas e subsistemas de gestão de recursos humanos.  
6. Operacionalizar as informações por meio de sistemas informatizados.  
7. Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os procedimentos 
dos sistemas e subsistemas na gestão de recursos humanos.  
 
Módulos I e II: Assistente de Departamento Pessoal  

1. Acompanhar os procedimentos de desempenho individual e coletivo, bem como o controle de 
agregação de valores relacionados ao ciclo de gestão de pessoal.  
2. Aplicar técnicas para fluxo de trabalho em departamento de pessoal: atendimento ao público, 
cumprimento das determinações legais, cálculo de folha de pagamento, expedição de documentos, 
registro de informações, arquivos de prontuários e de documentos.  
3. Comunicar-se utilizando a terminologia técnica da área de gestão de recursos humanos.  
4. Coordenar a rotina administrativa no que tange à gestão de recursos humanos e seus processos.  
5. Desenvolver técnicas de atendimento a candidatos a vagas de emprego.  
6. Identificar e interpretar as diretrizes do planejamento estratégico, tático e do plano diretor 
aplicáveis à gestão de recursos humanos.  
7. Interpretar resultados de estudos de mercado, econômicos ou tecnológicos, utilizando-os nos 
sistemas e subsistemas de gestão de recursos humanos.  
8. Investir no próprio desenvolvimento, mantendo-se permanentemente atualizado, com plena 
capacidade de adaptações às mudanças.  
9. Operacionalizar as informações por meio de sistemas informatizados.  
10. Organizar e manter arquivo de documentos e prontuários funcionais, procedendo à classificação, 
etiquetagem e guarda, facilitando consultas e promovendo a conservação.  
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11. Utilizar os instrumentos de planejamento, bem como executar, controlar e avaliar os 
procedimentos dos sistemas e subsistemas na gestão de recursos humanos. 
 
 
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO 
 
Módulo I: sem certificação técnica  

1. Aplicar princípios e normas de conservação de recursos não renováveis e de preservação do meio 
ambiente.  
2. Avaliar as análises e investigações de acidentes, incidentes, doenças do trabalho e a integração da 
SST – Segurança e Saúde no Trabalho – com outros sistemas de gestão existentes na empresa.  
3. Desenvolver ações relacionadas com a educação para a segurança do trabalho junto aos 
funcionários e à comunidade.  
 
Módulos I e II: Auxiliar Técnico em Segurança do Trabalho  

1. Aplicar princípios e normas de conservação de recursos não renováveis e de preservação do meio 
ambiente.  
2. Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho.  
3. Avaliar as análises e investigações de acidentes, incidentes, doenças do trabalho e a integração da 
SST – Segurança e Saúde no Trabalho – com outros sistemas de gestão existentes na empresa.  
4. Compreender os aspectos econômicos, sociais e tecnológicos relacionados aos processos laborais, 
viabilizando procedimentos técnicos para a elevação do nível da qualidade de vida.  
5. Desenvolver ações relacionadas com a educação para a segurança do trabalho junto aos 
funcionários e à comunidade.  
6. Identificar os determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, reconhecendo o 
trabalhador como ser humano integral em seus aspectos físico, mental e social.  
7. Trabalhar em equipe delegando funções quando necessário. 
 

 
Habilitação Profissional de TÉCNICO EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS 
 
Módulo I: sem certificação técnica  

1. Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização, tais como as 
normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos comerciais, às questões tributárias e 
fiscais.  
2. Utilizar as formas de financiamento e o sistema de capitalização usados no mercado imobiliário.  
 
Módulos I e II: sem certificação técnica  

1. Gerir as relações com construtores, proprietários de imóveis e clientes por meio de técnicas de 
negociação.  
2. Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização, tais como as 
normas referentes aos direitos do consumidor, aos contratos comerciais, às questões tributárias e 
fiscais.  
3. Identificar estratégias de planejamento de marketing, de compra e venda, de pós-venda.  
4. Interpretar a legislação que regula as atividades imobiliárias.  
5. Utilizar as formas de financiamento e o sistema de capitalização usados no mercado imobiliário.  
6. Utilizar técnicas de venda, de atração de clientes e de atendimento pessoal ou por meios eletrônicos. 
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