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GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 7.866 DE 14 DE AGOSTO DE 2020
“DISPÕE SOBRE AS MEDIDAS DE FLEXIBILIZAÇÃO RESPONSÁVEL DA
QUARENTENA E DE SEGURANÇA SANITÁRIA PARA CONTENÇÃO DO
CORONAVÍRUS (COVID-19)”.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, no uso da
atribuição que lhe confere o art. 45, incisos IV, VI e parágrafo único, da Lei Orgânica do Município,
Considerando as medidas de segurança sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 2020 e no Decreto Municipal de nº 7.773, de
19 de março de 2020; e
Considerando a evolução da COVID-19 no território estadual, inclusive as condições epidemiológicas e estruturais aferidas por meio do Sistema de Informações
e Monitoramento Inteligente – SIMI, instituído pelo Decreto nº 64.963, de 05 de
maio de 2020;
Considerando os dados técnicos e epidemiológicos de controle da pandemia no
território municipal apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que fixa os
critérios técnicos e objetivos para a instituição do Plano São Paulo, com o objetivo
de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19;

comerciais de 12h (meio dia) as 18:00h (dezoito horas), e da praça de alimentação
de 11h (onze horas) as 17h (dezessete horas), todos limitados de segunda a sábado, e aos domingos, no horário de 12h (meio dia) as 18h (dezoito horas), ficando
vedada a realização de atividades e eventos culturais e de lazer;
Art. 2º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as
disposições em contrário.
Paulínia, 14 de agosto de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado na Secretaria dos Negócios Jurídicos e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
LEONARDO ESPARTACO CEZAR BALLONE
Secretário Chefe do Gabinete do Prefeito
FÁBIO LUIZ ALVES
Secretário Municipal de Saúde
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário de Negócios Jurídicos Interino
JULIANO MERKES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico

Considerando que o Governo do Estado de São Paulo classificou em 07 de agosto
de 2020 a Região Metropolitana de Campinas (RMC), como fase 03 – amarela,
com a permissão de autorização dos serviços discriminados no Plano São Paulo;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Considerando que a recomendação administrativa PAA 62.0368.0000070/2020-0
emitida na data de 24 de junho de 2020 pelo órgão do Ministério Público do Estado
de São Paulo em Paulínia – Promotoria de Justiça da Saúde Pública e Direitos
Humanos aplica-se tão somente às regras previstas na fase laranja do Plano São
Paulo;

EDITAL DE PUBLICAÇÃO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE REAGENTES
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
03/09/2020 ÀS 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
03/09/2020 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 03/09/2020 ÀS 10h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.

Considerando a ampliação significativa de leitos na enfermaria respiratória e na
UTI do Hospital Municipal de Paulínia, disponibilizados exclusivamente para combate ao COVID-19, bem como a ampliação do quadro de profissionais da saúde
aprovados por meio de processo seletivo para atuarem especificamente na área
de enfrentamento à pandemia; e

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2020

Paulínia, 13 de agosto de 2020.

Considerando a necessidade de corresponsabilidade da população de Paulínia
para fins de atingimento das metas de isolamento social e de segurança sanitária
determinadas nos Decretos anteriores.
D E C R E T A:

EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL

Art. 1º. Fica alterada a redação do artigo 2º, inciso II do Decreto Municipal nº
7.861, de 07 de agosto de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LAVADORAS DE ROUPAS E SECADORAS DE ROUPAS
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
03/09/2020 ÀS 08h30

II – Paulínia Shopping, com horário delimitado das lojas e dos estabelecimentos

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2020

Expediente: A publicação do Semanário Oficial do Município de Paulínia obedece à Lei 1.753 de 09/11/93, que cria a Imprensa Oficial do Município de Paulínia. Este Semanário veicula atos oficiais do Município, e outros
atos de interesse do Executivo e da Câmara Municipal. Sua produção está sob a responsabilidade do Gabinete do Prefeito (Serviço de Expediente e Departamento de Comunicação Social), Secretaria de Planejamento e
Coordenação (Serviço de Informática) e Secretaria de Negócios Jurídicos. Versão Digital.
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DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
03/09/2020 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 03/09/2020 ÀS 10h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.
Paulínia, 13 de agosto de 2020
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 16.264/2020
OBJETO: “SOLICITA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONTINUIDADE
AO TRATAMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE “D. A. C.”, EM CUMPRIMENTO
A MANDADO JUDICIAL, PROCESSO DIGITAL Nº 0007946-54.2010.8.26.0428 ”

te M.O.B, em cumprimento ao mandado judicial, Processo digital nº 100389706.2017.8.26.0428”, nos valores, respectivamente, de (i) R$ 9.256,00 ( nove mil
duzentos e cinquenta e seis reais), com “AV Doyle Fisioterapia ME”, referente às
sessões de fisioterapia; (ii) R$ 12.816,00 (doze mil oitocentos e dezesseis reais),
com a profissional “Sandra Prestes Lazzarini Smaira”, referente às sessões de
fonoaudiologia; (iii) R$ 13.884,00 ( treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais),
com “CF Bernardes Rosa Terapia Ocupacional”, referente às sessões de terapia
ocupacional; (iv) R$ 9.256,00 ( nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais), com
“Euthymia Centro Terapeutico Interdisciplinar LTDA”, referente às sessões de psicoterapia.
Providencie-se o necessário, com urgência. ”
GP, 11/08/2020
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

CONTRATADOS E VALORES:
- NEURO INCLUSIVA CLINICA MULTIDISCIPLINAR EIRELI
O valor é de R$ 61.491,60 (sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e um reais
e sessenta centavos)
DA AUTORIZAÇÃO
“Diante das informações técnicas de fls. 90, AUTORIZO a “contratação de serviços especializados para continuidade ao atendimento de saúde do paciente D.A.C, em cumprimento ao mandado judicial, Processo digital nº 000794654.2010.8.26.0428”, nos valores, respectivamente, de (i) R$ 5.130,00 ( cinco mil
cento e trinta reais), com “Neuro Inclusiva Clinica Multidisciplinar Eireli”, referente
às sessões de psicopedagogia; (ii) R$ 15.357,60 (quinze mil trezentos e cinquenta
e sete reais e sessenta centavos), com “Neuro Inclusiva Clinica Multidisciplinar
Eireli”, referente às sessões de fonoaudiologia; (iii) R$ 15.357,60 ( quinze mil trezentos e cinquenta reais e sessenta centavos), com “Neuro Inclusiva Clinica multidisciplinar Eireli”, referente às sessões de terapia ocupacional; (iv) R$ 10.288,80
( dez mil, duzentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), com “Neuro Inclusiva
Clinica Multidisciplinar Eireli”, referente às sessões de psicologia; (v) R$ 15.357,60
(quinze mil trezentos e cinquenta e sete reais e sessenta centavos), com “Neuro
Inclusiva Clínica Multidisciplinar Eireli”, referente às sessões de psicomotricidade.
Providencie-se o necessário, com urgência.”
GP, 11/08/2020
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 15.963/2020
OBJETO: “ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONTINUIDADE AO ATENDIMENTO DE SAÚDE DO PACIENTE “M. O. B.”, EM
CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL, PROCESSO DIGITAL Nº 100389706.2017.8.26.0428”
CONTRATADOS E VALORES:
-AV DOYLE FISIOTERAPIA ME
R$ 9.256,00 ( nove mil duzentos e cinquenta e seis reais)
-SANDRA PRESTES LAZZARINI SMAIRA
R$ 12.816,00 (doze mil oitocentos e dezesseis reais)
-CF BERNARDES ROSA TERAPIA OCUPACIONAL
R$ 13.884,00 ( treze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais)
-EUTHYMIA CENTRO TERAPEUTICO INTERDISCIPLINAR LTDA
R$ 9.256,00 ( nove mil, duzentos e cinquenta e seis reais)
DA AUTORIZAÇÃO
“Diante das informações técnicas de fls. 52, AUTORIZO a “contratação de serviços especializados para continuidade ao atendimento de saúde do pacien-

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL Nº 002/2020 – PROCESSO SELETIVO FORMAÇÃO
DO CADASTRO RESERVA PARA ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
O Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, usando das atribuições conferidas pelo contrato celebrado entre o CIEE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAULÍNIA em conformidade com a Lei nº 11.788/08 e Lei Municipal nº 3.733, de
04/12/2019, torna pública a realização de processo seletivo on-line para formação
de cadastro reserva para estágio obrigatório, conforme quadro de vagas no item
1.1, de acordo com as seguintes instruções:
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O processo seletivo destina-se a formação do cadastro de reserva para Estagiários, para alunos matriculados nos seguintes cursos e semestres no ato
da inscrição:
Nível

Curso

Semestre

Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior

Administração de Empresas
Administração Pública
Análise de Sistemas
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comunicação Social - Jornalismo,
Publicidade e Propaganda
Design Gráfico
Direito
Educação Física (Bacharelado)
Educação Física (Licenciatura)
Enfermagem
Engenharia Agronômica
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Transporte
Engenharia Elétrica
Farmácia
Física
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Geografia
Geologia
Gerontologia
Gestão de Políticas Públicas
Gestão de Recursos Humanos
História
Hotelaria Hospitalar

A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 2º semestre

Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior

Estágio
obrigatório
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva

A partir do 2º semestre Cadastro Reserva
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 5º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 7º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre

Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
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Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

Logística
Matemática
Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Química
Serviço Social
Terapia Ocupacional
Biblioteconomia
Técnico em Design Gráfico
Técnico em Logística
Técnico em Saúde Bucal
Técnico em Elétrica
Técnico em Administração
Técnico em Análises Clínicas
Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem em Instrumentação Cirúrgica
Técnico em Farmácia
Técnico em Gestão de Pessoal
Técnico em Informática
Técnico em Laboratório
Técnico em Meio Ambiente
Técnico em Nutrição e Dietética
Técnico em Prótese Ortodôntica
Técnico em Radiologia
Técnico Vigilância em Saúde

A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre

Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva

A partir do 2º semestre Cadastro Reserva
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre

Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva

1.1.1 Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto pedagógico do
curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.
1.1.2 Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional,
acrescida à carga horária escolar e obrigatória.
1.2 Os estagiários cumprirão, a critério da Prefeitura Municipal de Paulínia, 20
(vinte) horas semanais, dividida igualmente entre os dias da semana, de segunda à sexta-feira, não excedendo 04 (quatro) horas diárias, para o estágio
obrigatório.
1.2.1 Havendo motivação, o termo de compromisso poderá prever a redução
da carga horária para o estágio obrigatório, até no mínimo de 12 (doze) horas
semanais, a serem cumpridas em 03 (três) dias alternados da semana, no
período da manhã ou da tarde, de acordo com funcionamento do órgão em
que o estagiário esteja alocado e dos horários do supervisor designado pelo
Município para o acompanhamento do estágio.
1.3 Conforme a Lei Municipal nº 3.733, de 04/12/2019, não haverá para estágio
obrigatório a remuneração/contraprestação (bolsa auxílio).
1.4 O valor do Auxílio Transporte corresponderá a R$ 44,00 (quarenta e quatro
reais) mensais.
2 DOS REQUISITOS
2.1 O estágio destina-se exclusivamente, aos estudantes regularmente matriculados, com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas Instituições de Ensino de nível médio e superior para os cursos descritos
no item 1.1 deste edital. O candidato deverá estar matriculado e com frequência
efetiva, observando a política de Estágio de cada Instituição de Ensino e em
consonância com a Lei nº 11.788/08, em especial o art. 1º § 2º da mencionada
legislação e Lei Municipal nº 3.733, de 04/12/2019.
2.2 Enquanto não vencido o prazo de validade deste processo seletivo, os candidatos classificados e ainda não admitidos poderão ser aproveitados.
2.3 Nos termos do art. 17, § 5º, da Lei nº 11.788/2008, fica assegurado reserva
de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para cada curso às pessoas com
deficiência.
2.4 O candidato com deficiência participará do processo seletivo em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere ao critério de avaliação e
a nota mínima exigida para aprovação.
2.5 Caso não existam estudantes com deficiência aptos e em número suficiente
para preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade
do processo seletivo, serão convocados estudantes da lista geral.
2.6 O primeiro candidato com deficiência classificado no processo seletivo será

convocado para ocupar a 1ª (primeira) vaga aberta, enquanto os demais candidatos com deficiência classificados serão convocados para ocupar a 11ª (décima primeira), a 21ª (vigésima primeira), a 31ª (trigésima primeira) vaga, e assim
sucessivamente, observada a ordem de classificação, relativamente ao surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do processo seletivo.
2.6.1 Serão considerados pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem
nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as
alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do art. 1º da Lei
nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e
as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ): “O candidato com visão monocular tem direito de concorrer, em
concurso público, às vagas reservadas às pessoas com deficiência” .
2.6.1.1 Considera-se pessoa com deficiência, para os fins de ingresso na reserva de vagas, o indivíduo diagnosticado com audição unilateral, conforme
previsto no art. 1º da Lei nº 16.769/2018.
2.6.2 O candidato com deficiência auditiva, além do laudo médico solicitado no
item 2.6.3 deverá fazer upload do exame de audiometria tonal recente (no
máximo de 12 meses) nas frequências 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz,
conforme art. 5º, § 1º, I, alínea “b”, do Decreto nº 5.296, de 02/12/2004.
2.6.3 O candidato com deficiência no ato da inscrição deverá fazer upload do
laudo médico (documento original ou cópia legível) com emissão no prazo
máximo de 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau da deficiência,
com a perda da função e a expressa referência ao código correspondente à
Classificação Internacional de Doenças (CID), assinatura e carimbo contendo
o CRM do médico responsável por sua emissão, bem como a provável causa
da deficiência, informando, também, o nome do candidato.
2.6.4 Não sendo comprovada a situação descrita no item 2.6.3, o candidato
perderá o direito a ser admitido para as vagas reservadas aos candidatos com
deficiência.
2.6.5 A pessoa com deficiência que solicitar um recurso de acessibilidade deverá fazer o upload do laudo médico, comprovando a condições para atendimento.
2.6.5.1 O tempo para realização das provas, e tão somente neste caso, a que
as pessoas com deficiência serão submetidas poderá, desde que requerido
justificadamente, ser diferente daquele previsto para os demais candidatos.
2.6.6 O candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição será classificado na lista de classificação geral e das pessoas com deficiência.
2.7 O candidato que não observar a compatibilidade do seu curso com o quadro
disposto no item 1.1 terá sua inscrição anulada.
2.8 São requisitos para inscrição/contratação:
2.8.1 Estar matriculado e cursando os cursos previstos no item 1.1 do ano vigente;
2.8.2 Ser brasileiro nato, naturalizado ou estudantes estrangeiros em conformidade com o art. 4° da Lei Municipal nº 3.733;
2.8.3 Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data de início do estágio;
2.8.4 Não ter sido dispensado a bem do serviço público;
2.8.5 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando do sexo
masculino maior de 18 (dezoito) anos; e,
2.8.6 Não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Prefeitura Municipal de Paulínia, exceto pessoas com deficiência (art. 11 da Lei nº
11.788/08).
3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições só poderão ser realizadas para os cursos divulgados conforme
o item 1.1 deste edital.
3.2 As inscrições e provas on-line serão recebidas somente via internet, pelo site
www.ciee.org.br, do dia 14/08/2020 até as 23h e 59min (horário de Brasília)
do dia 30/08/2020, incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas
outras formas de inscrições.
3.2.1 Para realizar a inscrição no processo seletivo, o candidato deverá acessar o
site do CIEE www.ciee.org.br clicar no acesso para “ESTUDANTES”, localizar
na lista de “PROCESSOS SELETIVOS” o logotipo da Prefeitura Municipal de
Paulínia e clicar no link.
3.3 No ato da inscrição o candidato deverá informar dados pessoais e escolares
válidos. Caso declare algum dado errado poderá corrigir, desde que exclua a
inscrição e refaça dentro do período de inscrição determinado no edital, desde
que não tenha iniciada a prova on-line. Após o término da inscrição não será
realizada nenhuma correção nos dados declarados pelo candidato.
3.3.1 Caso o candidato tenha iniciado a prova on-line, não será permitida em
hipótese alguma a correção dos dados declarados na ficha de inscrição.
3.3.2 Não será possível alterar o e-mail e CPF indicados no ato da inscrição.
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3.3.3 O e-mail declarado dever ser um e-mail válido, para que toda a comunicação do processo seletivo seja realizada através dele.
3.3.4 Será aceita somente uma única inscrição por candidato.
3.3.5 As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o CIEE do direito de excluir do processo
seletivo aquele que não preencher os dados de forma completa e correta.
3.3.6 O não recebimento da comunicação por e-mail dirigida ao candidato por
extravio, por informações de endereço eletrônico incorretas, incompletas ou
por falha na entrega de mensagem eletrônica ou por qualquer outro motivo,
não desobriga o candidato do dever de consultar o edital e as publicações
pertinentes ao processo seletivo no site do CIEE.
3.4 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos
os atos, editais, comunicados, convocações e ou qualquer divulgação referente
a este processo seletivo no site do CIEE (www.ciee.org.br).
3.5 O candidato trans (travesti ou transexual) que desejar atendimento pelo NOME
SOCIAL e ainda não possui os documentos oficiais retificados com o seu nome,
poderá solicitá-lo pelo e-mail atende.campinas@ciee.ong.br antes do término
das inscrições.
3.6 Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como: via
postal, telefone ou fax.
3.7 O candidato nesta situação deverá realizar sua inscrição informando seu nome
civil no campo nome completo, ficando ciente de que o nome social enviado no
e-mail, será utilizado em toda a comunicação pública do processo seletivo, sendo considerado o nome civil apenas para as etapas internas (formalização do
Termo de Compromisso de Estagiário), para a devida identificação do candidato,
nos termos legais.
3.8 A Prefeitura Municipal de Paulínia e o CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, poderão a qualquer tempo, verificar as informações fornecidas no
ato da inscrição, e tomarão as medidas judiciais cabíveis, podendo o candidato
em caso de informações falsas ou inverídicas ser desclassificado do presente
processo, ser acionado judicialmente e ainda, caso eventualmente tenha sido
aprovado e tenha sido contratado.
4 DO PROCESSO SELETIVO
4.1 As inscrições e provas on-line serão realizadas gratuitamente do dia
14/08/2020 até as 23h e 59min (horário de Brasília) do dia 30/08/2020.
4.2 Ao término da inscrição, o candidato estará apto a iniciar a prova on-line.
O candidato só poderá acessar a prova com o login e senha cadastrado durante
a inscrição.
4.3 Ao logar no sistema de acesso a prova, o candidato receberá via SMS ou
e-mail o código de confirmação para liberação do acesso a prova on-line.
4.4 O candidato terá 02 (dois) minutos para responder cada questão, caso não
responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para próxima questão.
4.4.1 Após a conclusão da questão ou término do tempo previsto no item 4.5,
esta não poderá mais ser acessada.
4.4.2 As questões serão selecionadas no banco de dados e apresentadas de
forma randômica, questão por questão.
4.5 Ao acessar a prova, só poderá desconectar caso clique no campo “Responder
e sair da prova”.
4.6 A desconexão por qualquer outro motivo, salvo a do item anterior, acarretará
na perda de 1 (uma) questão. Ao realizar nova conexão, a questão não será
visualizada novamente e sua resposta será nula, sem direito de substituição da
questão.
4.7 O candidato é responsável por realizar a prova em conexão estável e segura.
4.8 O candidato que não realizar a prova on-line será automaticamente eliminado
do processo seletivo.
4.9 A presente seleção pública compõe-se de uma única fase, com aplicação de
uma prova objetiva on-line.
4.9.1 A prova será composta de 20 questões, baseadas nos seguintes conteúdos
programáticos:
Nível Técnico:
• Português (10 questões) – Ortografia. Acentuação. Pontuação. Emprego,
classificação e flexão das palavras (substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo). Emprego de tempos e modos verbais. Significação das palavras (antônimo, sinônimo, sentido próprio e figurado). Concordância verbal e
nominal. Crase. Plurais.
• Matemática (5 questões) – Resolução de situações-problema. Operações com
números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão.
Números decimais. Regra de três simples. Porcentagem. Relação entre gran-

dezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Conjuntos numéricos.
• Conhecimentos Gerais (5 questões) – Meio ambiente e cidadania: problemas,
políticas públicas, aspectos locais e globais. História e geografia. Atualidades
e Responsabilidade social.
Nível Superior:
• Português (10 questões) – Interpretação de texto. Ortografia. Acentuação.
Pontuação. Emprego, classificação e flexão das palavras (substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, advérbio, preposição, interjeição e verbo).
Tempos e modos verbais. Colocação pronominal. Significação das palavras
(antônimo, sinônimo, homônimo, parônimo). Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Sintaxe. Figuras de linguagem. Crase. Coerência
Textual. Plurais.
• Matemática (5 questões) – Resolução de situações-problema. Números Inteiros: operações, propriedades, múltiplos e divisores. Números Racionais:
operações e propriedades. Razões e proporções. Divisão proporcional. Regra
de três simples e composta. Porcentagem. Juros Simples. Equação de 1º e
2º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio Lógico. Conjuntos numéricos.
• Conhecimentos Gerais (5 questões) – Meio ambiente e cidadania: problemas,
políticas públicas, aspectos locais e globais. História e geografia. Cultura e
sociedade: música, literatura, rádio cinema e televisão. Atualidades e responsabilidade social.

4.10 As provas serão randômicas e realizadas on-line, no período estabelecido no
item 4.1 deste edital.

4.11 Recomendações antes do início da prova:

a. Certifique sua disponibilidade de tempo para realizar a prova;
b. Procure um local silencioso;
c. Realize a prova individualmente, sem consulta ou apoio de outros materiais
ou pessoas;
d. Procure acessar a prova em um local que ofereça internet banda larga;
e. Não abra mais de uma janela/aba do navegador;
f. Certifique que o navegador está com o Java Script ativado;
g. Certifique que está utilizando o acessório pessoal necessário para realização
da prova (como óculos ou lentes de grau);
h. O candidato deverá tirar uma foto através da câmera do dispositivo acessado,
caso o dispositivo seja o celular a foto deve ser tirada pela câmera frontal,
devendo manter o mesmo ângulo do início ao fim da prova.
4.12 Orientações antes do início da prova:
a. Não sair da visão da câmera;
b. Não ter objetos na visão da câmera (como calculadoras, espelhos, quadros,
celulares, ar condicionado, entre outros);
c. Não utilizar novos acessórios de uso pessoal (como óculos, bonés, entre outros) que não constavam no momento que tirou a foto para a realização da
prova;
d. Não abrir mais de uma janela/aba do navegador;
e. Não ter a presença de outras pessoas;
f. Não poderá movimentar o celular durante a realização da prova.

4.13 Durante a realização da prova o candidato deverá:

a. Realizar a prova com um fundo liso (para que não seja identificado a presença
de objetos e aparelhos eletrônicos);
b. Se manter no mesmo ambiente que tirou a foto do início ao fim, para que o
ângulo seja mantido:
c. A foto tirada no celular deve ser pela câmera frontal e deverá manter a mesma
posição do início ao fim.
4.14 Acarretará a eliminação do candidato ou anulação, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa a quaisquer das normas mencionadas no item 4.13, para a realização da prova, definidas neste edital ou em outros
relativos ao processo seletivo, nos comunicados, nas instruções ao candidato
ou naquelas constantes em cada prova.
4.15 O candidato só poderá seguir com a realização da prova on-line, após a captura da imagem, para fins de comprovação de sua identidade, caso, não tire a
foto, não poderá seguir na presente seleção.
4.16 A foto retirada para iniciar a prova, será arquivada no histórico do processo
de prestação de contas, durante o período determinado na legislação vigente.
4.17 Para cada acerto será computado 01 (um) ponto, totalizando 20 (vinte) pontos.
4.18 Somente será classificado o candidato que tiver nota igual ou superior a 50%
no total da prova.
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4.19 Será publicado no site do CIEE o caderno de questões e gabarito provisório
em 31/08/2020.
4.20 Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos seguintes
critérios:
• maior nota de Português;
• maior nota de Matemática; e
• persistindo no empate, maior idade.

5 DOS RECURSOS
5.1 O gabarito provisório e o caderno de questões serão divulgados no dia
31/08/2020, no site do CIEE – Centro de Integração Empresa Escola.
5.2 Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, que deverão
ser encaminhados eletronicamente no dia 01/09/2020, para o endereço atende.
campinas@ciee.ong.br, em formulário específico, disponível para download no
site do CIEE.
5.3 Não serão aceitos recursos por via postal ou fax, ou qualquer outro meio não
previsto neste edital.
5.4 Serão rejeitados, também, liminarmente, os recursos enviados fora do prazo
indicado no item 5.2 deste capítulo, bem como aqueles que não contiverem
dados necessários à identificação do candidato ou for redigido de forma ofensiva.
5.5 O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação do eventual
prejuízo, devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações
de artigos, legislação, páginas de livros, nomes dos autores, etc., com a juntada,
sempre que possível, de cópia dos comprovantes e, ainda, exposição de motivos
e argumentos.
5.6 A decisão da banca examinadora do CIEE será irrecorrível, consistindo em
última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, não sendo
aceita, ainda, revisão de recursos.
5.7 Se o exame de recurso resultar na anulação de questão integrante da prova,
a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.
5.8 O recurso contra a lista de classificação provisória deverá ser encaminhado ao
endereço eletrônico atende.campinas@ciee.ong.br, no dia 24/09/2020.
5.9 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de recursos de recursos, revisão
de recursos e ou recursos e ou recursos do gabarito oficial e o resultado final.
6 DO RESULTADO
6.1 Serão elaboradas duas listas de classificação, um geral e uma exclusiva das
pessoas com deficiência, por curso em ordem decrescente de classificação das
notas obtidas, elaboradas pelo CIEE, nos termos deste edital, que será divulgada no site (www.ciee.org.br).
6.2 A publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e respostas
aos recursos serão feitas em 23/09/2020.
6.3 A publicação da lista de classificação final será feita em 02/10/2020.
7 DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA
7.1 A convocação obedecerá à classificação final obtida pelos candidatos no processo seletivo.
7.2 Serão considerados para convocação, o e-mail e os telefones registrados pelos candidatos no momento da inscrição, sendo de responsabilidade do candidato, manter atualizado os dados cadastrais no CIEE.
7.2.1 Para preenchimento de cada vaga de estágio o candidato deverá se manifestar em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do e-mail de
convocação. O CIEE realizará, 02 (duas) tentativas de contato por telefone no
mesmo dia em horários distintos.
7.2.2 No caso do candidato não ser localizado nas tentativas de contato (e-mail
e telefone) realizadas pelo CIEE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o candidato com classificação imediatamente posterior será convocado.
7.2.3 O candidato só poderá ser convocado para no máximo 02 (duas) vagas
distintas, caso recuse ou não retorne nenhum dos contatos realizados, será
desclassificado.
7.3 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoa com
deficiência, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória.
7.4 O candidato aprovado no processo seletivo, interessado na celebração do Termo de Compromisso de Estágio deverá apresentar-se na data, horário e local
estabelecidos na convocação.
7.5 O estudante deverá apresentar declaração simples da Instituição de Ensino
especificando o curso e semestre na retirada do contrato.
7.6 O não comparecimento na data, horário e local estabelecido em quaisquer das
etapas de convocação, implicará a desclassificação no processo seletivo, não

cabendo recurso.

7.7 Não serão convocados estudantes cujo término de curso seja inferior a 06
(seis) meses da data da convocação.

7.8 Caso a jornada de estágio seja incompatível com os horários de atividade

escolar ou acadêmica, o candidato permanecerá na lista de classificação aguardando o surgimento de vaga compatível.
7.9 O candidato que tiver interesse em solicitar sua exclusão do processo seletivo,
poderá fazê-la uma única vez, desde que realize tal pedido formalmente junto ao
CIEE, que poderá ser pelo e-mail atende.campinas@ciee.ong.br.
7.10 O candidato convocado que não tiver 16 anos completos, aguardará na lista
de classificação (mesma posição) até que tenha a idade para assumir a vaga,
sendo convocado o próximo candidato da lista.
7.11 O Centro de Integração Empresa Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de
Paulínia não se responsabilizarão por eventuais prejuízos ao estudante decorrentes de dados de inscrição incorretos, chamadas perdidas e ou e-mail não
visualizado no ato da convocação, bem como falhas técnicas.
7.12 O candidato no momento da convocação deverá ter cadastro com o CIEE.
8 DO PREENCHIMENTO DA VAGA E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
8.1 O Termo de Compromisso de Estágio se dará sob o regime da Lei nº 11.788
de setembro de 2008 e Lei Municipal nº 3.733, de 04/12/2019.
8.2 Não poderão firmar Termo de Compromisso de Estágio os servidores da Prefeitura Municipal de Paulínia ou outros servidores que cumpram jornada de trabalho compatível com o estágio.
8.3 O estudante que iniciar o estágio irá firmar o Termo de Compromisso de Estágio (contrato) com a Prefeitura Municipal de Paulínia por no máximo 24 (vinte
e quatro) meses, exceto pessoas com deficiência (art. 11 da Lei nº 11.788/08).
8.4 O horário de estágio será estabelecido de acordo com a necessidade da área
em que o estagiário irá desenvolver as atividades, totalizando a jornada máxima
de 04 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais.
8.5 Após a convocação para o preenchimento da vaga, o estudante deverá apresentar presencialmente no Posto de Atendimento do CIEE os seguintes documentos:
• Cópia do RG e CPF ou da CNH (carteira nacional de habilitação);
• Declaração de escolaridade atual constando o semestre cursado (carimbada
e assinada pela Instituição de Ensino) e retirar junto ao CIEE ou na Secretaria
Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paulínia, o seu
Termo de Compromisso de Estágio (contrato) para assinatura da Empresa e
Instituição de Ensino.
8.6 O estudante deverá apresentar obrigatoriamente a cada semestre, ao supervisor do estágio da Prefeitura Municipal de Paulínia, declaração (carimbada,
assinada e datada pela Instituição de Ensino), de escolaridade atual constando
o semestre cursado, sob pena de nulidade da inscrição e ou Termo de Compromisso de Estágio.
9 DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses a partir de sua publicação, podendo a critério da Prefeitura Municipal de Paulínia, ser renovado por
igual período.
9.2 O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação
tácita das condições estabelecidas neste edital.
9.3 A inexatidão das afirmativas e ou irregularidade nos documentos, verificadas a
qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição ou do Termo de Compromisso de Estágio do estudante, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa,
cível ou criminal cabíveis.
9.4 O Centro de Integração Empresa Escola e a Prefeitura Municipal de Paulínia,
não se responsabilizam por eventuais prejuízos decorrentes de:
9.4.1 Informações do candidato não atualizadas dificultando o contato;
9.4.2 Inscrições não recebidas por motivo de ordem dos computadores, falhas
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falha de
energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados.
9.5 As dúvidas surgidas na aplicação deste edital, bem como os casos omissos,
serão resolvidas pelo CIEE e pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Paulínia.
9.6 Nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008 e Lei Municipal nº 3.733,
de 04/12/2019, o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e
ao término do contrato os estagiários não serão efetivados.
Paulínia, 06 de agosto de 2020.
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EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
EDITAL Nº 001/2020 – PROCESSO SELETIVO FORMAÇÃO
DO CADASTRO RESERVA PARA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO.
O Centro de Integração Empresa Escola – CIEE, usando das atribuições conferidas pelo contrato celebrado entre o CIEE e a PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAULÍNIA em conformidade com a Lei nº 11.788/08 e Lei Municipal nº 3.733, de
04/12/2019, torna pública a realização de processo seletivo on-line para formação
de cadastro reserva para estágio não obrigatório, conforme quadro de vagas no
item 1.1, de acordo com as seguintes instruções:
1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
1.1 O processo seletivo destina-se a formação do cadastro de reserva para Estagiários, para alunos matriculados nos seguintes cursos e semestres no ato
da inscrição:
Nível

Curso

Semestre

Médio
Médio
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior

Ensino Médio Regular
Ensino Jovens e Adultos (EJA)
Administração de Empresas
Administração Pública
Análise de Sistemas
Arquitetura e Urbanismo
Biomedicina
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Comunicação Social - Jornalismo,
Publicidade e Propaganda
Design Gráfico
Direito
Educação Física (Bacharelado)
Educação Física (Licenciatura)
Enfermagem
Engenharia Agronômica
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Transporte
Engenharia Elétrica
Farmácia
Física
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Geografia
Geologia
Gerontologia
Gestão de Políticas Públicas
Gestão de Recursos Humanos
História
Hotelaria Hospitalar
Logística
Matemática
Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Química
Serviço Social
Terapia Ocupacional
Biblioteconomia
Design Gráfico
Técnico em Logística
Técnico em Saúde Bucal
Técnico em Elétrica

1º ao 2º ano
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 2º semestre

Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Superior
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

Estágio não
obrigatório
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva

A partir do 2º semestre Cadastro Reserva
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 5º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 7º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 3º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre

Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

Técnico em Administração
Técnico em Análises Clínicas
Técnico em Enfermagem
Técnico em Enfermagem em
Instrumentação Cirúrgica
Técnico em Farmácia
Técnico em Gestão de Pessoal
Técnico em Informática
Técnico em Laboratório
Técnico em Meio Ambiente
Técnico em Nutrição e Dietética
Técnico em Prótese Ortodôntica
Técnico em Radiologia
Técnico Vigilância em Saúde

A partir do 2º semestre Cadastro Reserva
A partir do 2º semestre Cadastro Reserva
A partir do 2º semestre Cadastro Reserva
A partir do 2º semestre Cadastro Reserva
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre
A partir do 2º semestre

Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva
Cadastro Reserva

1.1.1 Estágio obrigatório é aquele definido como tal no projeto pedagógico do
curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma.
1.1.2 Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional,
acrescida à carga horária escolar e obrigatória.
1.2 Os estagiários cumprirão, a critério da Prefeitura Municipal de Paulínia, 30
(trinta) horas semanais, não excedendo 06 (seis) horas diárias, para o estágio
não obrigatório, dividida igualmente entre os dias da semana, de segunda à
sexta-feira.
1.3 O valor de Bolsa Auxílio corresponde a R$ 998,00 (novecentos e noventa e
oito reais) mensais para uma jornada de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta)
horas semanais.
1.4 O valor do Auxílio Transporte corresponderá a R$ 44,00 (quarenta e quatro
reais) mensais.
2 DOS REQUISITOS
2.1 O estágio destina-se exclusivamente, aos estudantes regularmente matriculados, com frequência efetiva nos cursos vinculados ao ensino público ou particular nas Instituições de Ensino de nível médio e superior para os cursos descritos
no item 1.1 deste edital. O candidato deverá estar matriculado e com frequência
efetiva, observando a política de Estágio de cada Instituição de Ensino e em
consonância com a Lei nº 11.788/08, em especial o art. 1º § 2º da mencionada
legislação e Lei Municipal nº 3.733, de 04/12/2019.
2.2 Enquanto não vencido o prazo de validade deste processo seletivo, os candidatos classificados e ainda não admitidos poderão ser aproveitados.
2.3 Nos termos do art. 17, § 5º, da Lei nº 11.788/2008, fica assegurado reserva
de 10% (dez por cento) das vagas oferecidas para cada curso às pessoas com
deficiência.
2.4 O candidato com deficiência participará do processo seletivo em igualdade de
condições com os demais candidatos no que se refere ao critério de avaliação e
a nota mínima exigida para aprovação.
2.5 Caso não existam estudantes com deficiência aptos e em número suficiente
para preenchimento das vagas que vierem a surgir durante o prazo de validade
do processo seletivo, serão convocados estudantes da lista geral.
2.6 O primeiro candidato com deficiência classificado no processo seletivo será
convocado para ocupar a 1ª (primeira) vaga aberta, enquanto os demais candidatos com deficiência classificados serão convocados para ocupar a 11ª (décima primeira), a 21ª (vigésima primeira), a 31ª (trigésima primeira) vaga, e assim
sucessivamente, observada a ordem de classificação, relativamente ao surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do processo seletivo.
2.6.1 Serão considerados pessoas com deficiência aquelas que se enquadrem
nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, com as
alterações introduzidas pelo Decreto nº 5.296/2004, no § 1º do art. 1º da Lei
nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista), e
as contempladas pelo enunciado da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ): “O candidato com visão monocular tem direito de concorrer, em
concurso público, às vagas reservadas às pessoas com deficiência” .
2.6.1.1 Considera-se pessoa com deficiência, para os fins de ingresso na reserva de vagas, o indivíduo diagnosticado com audição unilateral, conforme
previsto no art. 1º da Lei nº 16.769/2018.
2.6.2 O candidato com deficiência auditiva, além do laudo médico solicitado no
item 2.6.3 deverá fazer upload do exame de audiometria tonal recente (no
máximo de 12 meses) nas frequências 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz,
conforme art. 5º, § 1º, I, alínea “b”, do Decreto nº 5.296, de 02/12/2004.
2.6.3 O candidato com deficiência no ato da inscrição deverá fazer upload do
laudo médico (documento original ou cópia legível) com emissão no prazo
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máximo de 12 (doze) meses, atestando a espécie e o grau da deficiência,
com a perda da função e a expressa referência ao código correspondente à
Classificação Internacional de Doenças (CID), assinatura e carimbo contendo
o CRM do médico responsável por sua emissão, bem como a provável causa
da deficiência, informando, também, o nome do candidato.
2.6.4 Não sendo comprovada a situação descrita no item 2.6.3, o candidato
perderá o direito a ser admitido para as vagas reservadas aos candidatos com
deficiência.
2.6.5 A pessoa com deficiência que solicitar um recurso de acessibilidade deverá fazer o upload do laudo médico, comprovando a condições para atendimento.
2.6.5.1 O tempo para realização das provas, e tão somente neste caso, a que
as pessoas com deficiência serão submetidas poderá, desde que requerido
justificadamente, ser diferente daquele previsto para os demais candidatos.
2.6.6 O candidato que se declarar deficiente no ato da inscrição será classificado na lista de classificação geral e das pessoas com deficiência.
2.7 O candidato que não observar a compatibilidade do seu curso com o quadro
disposto no item 1.1 terá sua inscrição anulada.
2.8 São requisitos para inscrição/contratação:
2.8.1 Estar matriculado e cursando os cursos previstos no item 1.1 do ano vigente;
2.8.2 Ser brasileiro nato, naturalizado ou estudantes estrangeiros em conformidade com o art. 4° da Lei Municipal nº 3.733;
2.8.3 Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos, até a data de início do estágio;
2.8.4 Não ter sido dispensado a bem do serviço público;
2.8.5 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando do sexo
masculino maior de 18 (dezoito) anos; e,
2.8.6 Não ter feito estágio por período igual ou superior a dois anos na Prefeitura Municipal de Paulínia, exceto pessoas com deficiência (art. 11 da Lei nº
11.788/08).
3 DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições só poderão ser realizadas para os cursos divulgados conforme
o item 1.1 deste edital.
3.2 As inscrições e provas on-line serão recebidas somente via internet, pelo site
www.ciee.org.br, do dia 14/08/2020 até as 23h e 59min (horário de Brasília)
do dia 30/08/2020, incluindo sábados, domingos e feriados. Não serão aceitas
outras formas de inscrições.
3.2.1 Para realizar a inscrição no processo seletivo, o candidato deverá acessar o
site do CIEE www.ciee.org.br clicar no acesso para “ESTUDANTES”, localizar
na lista de “PROCESSOS SELETIVOS” o logotipo da Prefeitura Municipal de
Paulínia e clicar no link.
3.3 No ato da inscrição o candidato deverá informar dados pessoais e escolares
válidos. Caso declare algum dado errado poderá corrigir, desde que exclua a
inscrição e refaça dentro do período de inscrição determinado no edital, desde
que não tenha iniciada a prova on-line. Após o término da inscrição não será
realizada nenhuma correção nos dados declarados pelo candidato.
3.3.1 Caso o candidato tenha iniciado a prova on-line, não será permitida em
hipótese alguma a correção dos dados declarados na ficha de inscrição.
3.3.2 Não será possível alterar o e-mail e CPF indicados no ato da inscrição.
3.3.3 O e-mail declarado dever ser um e-mail válido, para que toda a comunicação do processo seletivo seja realizada através dele.
3.3.4 Será aceita somente uma única inscrição por candidato.
3.3.5 As informações prestadas na ficha de inscrição serão de inteira responsabilidade do candidato, dispondo o CIEE do direito de excluir do processo
seletivo aquele que não preencher os dados de forma completa e correta.
3.3.6 O não recebimento da comunicação por e-mail dirigida ao candidato por
extravio, por informações de endereço eletrônico incorretas, incompletas ou
por falha na entrega de mensagem eletrônica ou por qualquer outro motivo,
não desobriga o candidato do dever de consultar o edital e as publicações
pertinentes ao processo seletivo no site do CIEE .
3.4 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos
os atos, editais, comunicados, convocações e ou qualquer divulgação referente
a este processo seletivo no site do CIEE (www.ciee.org.br).
3.5 O candidato trans (travesti ou transexual) que desejar atendimento pelo NOME
SOCIAL e ainda não possui os documentos oficiais retificados com o seu nome,
poderá solicitá-lo pelo e-mail atende.campinas@ciee.ong.br antes do término
das inscrições.
3.6 Não serão aceitas outras formas de solicitação de nome social, tais como: via
postal, telefone ou fax.
3.7 O candidato nesta situação deverá realizar sua inscrição informando seu nome

civil no campo nome completo, ficando ciente de que o nome social enviado no
e-mail, será utilizado em toda a comunicação pública do processo seletivo, sendo considerado o nome civil apenas para as etapas internas (formalização do
Termo de Compromisso de Estagiário), para a devida identificação do candidato,
nos termos legais.
3.8 A Prefeitura Municipal de Paulínia e o CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, poderão a qualquer tempo, verificar as informações fornecidas no
ato da inscrição, e tomarão as medidas judiciais cabíveis, podendo o candidato
em caso de informações falsas ou inverídicas ser desclassificado do presente
processo, ser acionado judicialmente e ainda, caso eventualmente tenha sido
aprovado e tenha sido contratado.
4 DO PROCESSO SELETIVO
4.1 As inscrições e provas on-line serão realizadas gratuitamente do dia
14/08/2020 até as 23h e 59min (horário de Brasília) do dia 30/08/2020.
4.2 Ao término da inscrição, o candidato estará apto a iniciar a prova on-line.
O candidato só poderá acessar a prova com o login e senha cadastrado durante
a inscrição.
4.3 Ao logar no sistema de acesso a prova, o candidato receberá via SMS ou
e-mail o código de confirmação para liberação do acesso a prova on-line.
4.4 O candidato terá 02 (dois) minutos para responder cada questão, caso não
responda dentro do tempo determinado, o sistema gravará a resposta em branco e seguirá automaticamente para próxima questão.
4.4.1 Após a conclusão da questão ou término do tempo previsto no item 4.5,
esta não poderá mais ser acessada.
4.4.2 As questões serão selecionadas no banco de dados e apresentadas de
forma randômica, questão por questão.
4.5 Ao acessar a prova, só poderá desconectar caso clique no campo “Responder
e sair da prova”.
4.6 A desconexão por qualquer outro motivo, salvo a do item anterior, acarretará
na perda de 1 (uma) questão. Ao realizar nova conexão, a questão não será
visualizada novamente e sua resposta será nula, sem direito de substituição da
questão.
4.7 O candidato é responsável por realizar a prova em conexão estável e segura.
4.8 O candidato que não realizar a prova on-line será automaticamente eliminado
do processo seletivo.
4.9 A presente seleção pública compõe-se de uma única fase, com aplicação de
uma prova objetiva on-line.
4.9.1 A prova será composta de 20 questões, baseadas nos seguintes conteúdos programáticos:
Nível Médio/Técnico:
• Português (10 questões) – Ortografia. Acentuação. Pontuação. Emprego,
classificação e flexão das palavras (substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome e verbo). Emprego de tempos e modos verbais. Significação das palavras (antônimo, sinônimo, sentido próprio e figurado). Concordância verbal e
nominal. Crase. Plurais.
• Matemática (5 questões) – Resolução de situações-problema. Operações com
números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão.
Números decimais. Regra de três simples. Porcentagem. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio lógico. Conjuntos numéricos.
• Conhecimentos Gerais (5 questões) – Meio ambiente e cidadania: problemas,
políticas públicas, aspectos locais e globais. História e geografia. Atualidades
e Responsabilidade social.
Nível Superior:
• Português (10 questões) – Interpretação de texto. Ortografia. Acentuação.
Pontuação. Emprego, classificação e flexão das palavras (substantivo, adjetivo, artigo, numeral, pronome, advérbio, preposição, interjeição e verbo).
Tempos e modos verbais. Colocação pronominal. Significação das palavras
(antônimo, sinônimo, homônimo, parônimo). Concordância verbal e nominal.
Regência verbal e nominal. Sintaxe. Figuras de linguagem. Crase. Coerência
Textual. Plurais.
• Matemática (5 questões) – Resolução de situações-problema. Números Inteiros: operações, propriedades, múltiplos e divisores. Números Racionais:
operações e propriedades. Razões e proporções. Divisão proporcional. Regra
de três simples e composta. Porcentagem. Juros Simples. Equação de 1º e
2º grau. Relação entre grandezas: tabelas e gráficos. Raciocínio Lógico. Conjuntos numéricos.
• Conhecimentos Gerais (5 questões) – Meio ambiente e cidadania: problemas,
políticas públicas, aspectos locais e globais. História e geografia. Cultura e
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sociedade: música, literatura, rádio cinema e televisão. Atualidades e responsabilidade social.

4.10 As provas serão randômicas e realizadas on-line, no período estabelecido no
item 4.1 deste edital.

4.11 Recomendações antes do início da prova:

a. Certifique sua disponibilidade de tempo para realizar a prova;
b. Procure um local silencioso;
c. Realize a prova individualmente, sem consulta ou apoio de outros materiais
ou pessoas;
d. Procure acessar a prova em um local que ofereça internet banda larga;
e. Não abra mais de uma janela/aba do navegador;
f. Certifique que o navegador está com o Java Script ativado;
g. Certifique que está utilizando o acessório pessoal necessário para realização
da prova (como óculos ou lentes de grau);
h. O candidato deverá tirar uma foto através da câmera do dispositivo acessado,
caso o dispositivo seja o celular a foto deve ser tirada pela câmera frontal,
devendo manter o mesmo ângulo do início ao fim da prova.

4.12 Orientações antes do início da prova:

a. Não sair da visão da câmera;
b. Não ter objetos na visão da câmera (como calculadoras, espelhos, quadros,
celulares, ar condicionado, entre outros);
c. Não utilizar novos acessórios de uso pessoal (como óculos, bonés, entre outros) que não constavam no momento que tirou a foto para a realização da
prova;
d. Não abrir mais de uma janela/aba do navegador;
e. Não ter a presença de outras pessoas;
f. Não poderá movimentar o celular durante a realização da prova.

4.13 Durante a realização da prova o candidato deverá:

a. Realizar a prova com um fundo liso (para que não seja identificado a presença
de objetos e aparelhos eletrônicos);
b. Se manter no mesmo ambiente que tirou a foto do início ao fim, para que o ângulo seja mantido:
c. A foto tirada no celular deve ser pela câmera frontal e deverá manter a mesma
posição do início ao fim.
4.14 Acarretará a eliminação do candidato ou anulação, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa a quaisquer das normas mencionadas no item 4.13, para a realização da prova, definidas neste edital ou em outros
relativos ao processo seletivo, nos comunicados, nas instruções ao candidato
ou naquelas constantes em cada prova.
4.15 O candidato só poderá seguir com a realização da prova on-line, após a captura da imagem, para fins de comprovação de sua identidade, caso, não tire a
foto, não poderá seguir na presente seleção.
4.16 A foto retirada para iniciar a prova, será arquivada no histórico do processo
de prestação de contas, durante o período determinado na legislação vigente.
4.17 Para cada acerto será computado 01 (um) ponto, totalizando 20 (vinte) pontos.
4.18 Somente será classificado o candidato que tiver nota igual ou superior a 50%
no total da prova.
4.19 Será publicado no site do CIEE o caderno de questões e gabarito provisório
em 31/08/2020.
4.20 Em caso de empate na classificação, o desempate será feito pelos seguintes
critérios:
• maior nota de Português;
• maior nota de Matemática; e
• persistindo no empate, maior idade.
5 DOS RECURSOS
5.1 O gabarito provisório e o caderno de questões serão divulgados no dia
31/08/2020, no site do CIEE – Centro de Integração Empresa Escola.
5.2 Serão admitidos recursos quanto ao gabarito da prova objetiva, que deverão
ser encaminhados eletronicamente no dia 01/09/2020, para o endereço atende.
campinas@ciee.ong.br, em formulário específico, disponível para download no
site do CIEE.
5.3 Não serão aceitos recursos por via postal ou fax, ou qualquer outro meio não
previsto neste edital.
5.4 Serão rejeitados, também, liminarmente, os recursos enviados fora do prazo
indicado no item 5.2 deste capítulo, bem como aqueles que não contiverem dados necessários à identificação do candidato ou for redigido de forma ofensiva.

5.5 O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação do eventual

prejuízo, devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações
de artigos, legislação, páginas de livros, nomes dos autores, etc., com a juntada,
sempre que possível, de cópia dos comprovantes e, ainda, exposição de motivos e argumentos.
5.6 A decisão da banca examinadora do CIEE será irrecorrível, consistindo em
última instância para recursos, sendo soberana em suas decisões, não sendo
aceita, ainda, revisão de recursos.
5.7 Se o exame de recurso resultar na anulação de questão integrante da prova,
a pontuação correspondente a esse item será atribuída a todos os candidatos,
independentemente de terem recorrido.
5.8 O recurso contra a lista de classificação provisória deverá ser encaminhado ao
endereço eletrônico atende.campinas@ciee.ong.br, no dia 24/09/2020.
5.9 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de recursos de recursos, revisão
de recursos e ou recursos e ou recursos do gabarito oficial e o resultado final.
6 DO RESULTADO
6.1 Serão elaboradas duas listas de classificação, um geral e uma exclusiva das
pessoas com deficiência, por curso em ordem decrescente de classificação das
notas obtidas, elaboradas pelo CIEE, nos termos deste edital, que será divulgada no site (www.ciee.org.br).
6.2 A publicação da lista de classificação provisória, gabarito oficial e respostas
aos recursos serão feitas em 23/09/2020.
6.3 A publicação da lista de classificação final será feita em 02/10/2020.
7 DA CONVOCAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA VAGA
7.1 A convocação obedecerá à classificação final obtida pelos candidatos no processo seletivo.
7.2 Serão considerados para convocação, o e-mail e os telefones registrados pelos candidatos no momento da inscrição, sendo de responsabilidade do candidato, manter atualizado os dados cadastrais no CIEE.
7.2.1 Para preenchimento de cada vaga de estágio o candidato deverá se manifestar em até 24 (vinte e quatro) horas após o recebimento do e-mail de
convocação. O CIEE realizará, 02 (duas) tentativas de contato por telefone no
mesmo dia em horários distintos.
7.2.2 No caso do candidato não ser localizado nas tentativas de contato (e-mail
e telefone) realizadas pelo CIEE no prazo de 24 (vinte e quatro) horas o candidato com classificação imediatamente posterior será convocado.
7.2.3 O candidato só poderá ser convocado para no máximo 02 (duas) vagas
distintas, caso recuse ou não retorne nenhum dos contatos realizados, será
desclassificado.
7.3 Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoa com
deficiência, estas serão preenchidas pelos demais candidatos, com estrita observância da ordem classificatória.
7.4 O candidato aprovado no processo seletivo, interessado na celebração do Termo de Compromisso de Estágio deverá apresentar-se na data, horário e local
estabelecidos na convocação.
7.5 O estudante deverá apresentar declaração simples da Instituição de Ensino
especificando o curso e semestre na retirada do contrato.
7.6 O não comparecimento na data, horário e local estabelecido em quaisquer das
etapas de convocação, implicará a desclassificação no processo seletivo, não
cabendo recurso.
7.7 Não serão convocados estudantes cujo término de curso seja inferior a 06
(seis) meses da data da convocação.
7.8 Caso a jornada de estágio seja incompatível com os horários de atividade
escolar ou acadêmica, o candidato permanecerá na lista de classificação aguardando o surgimento de vaga compatível.
7.9 O candidato que tiver interesse em solicitar sua exclusão do processo seletivo,
poderá fazê-la uma única vez, desde que realize tal pedido formalmente junto ao
CIEE, que poderá ser pelo e-mail atende.campinas@ciee.ong.br.
7.10 O candidato convocado que não tiver 16 anos completos, aguardará na lista
de classificação (mesma posição) até que tenha a idade para assumir a vaga,
sendo convocado o próximo candidato da lista.
7.11 O Centro de Integração Empresa Escola – CIEE e a Prefeitura Municipal de
Paulínia não se responsabilizarão por eventuais prejuízos ao estudante decorrentes de dados de inscrição incorretos, chamadas perdidas e ou e-mail não
visualizado no ato da convocação, bem como falhas técnicas.
7.12 O candidato no momento da convocação deverá ter cadastro com o CIEE.
8 DO PREENCHIMENTO DA VAGA E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO
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8.1 O Termo de Compromisso de Estágio se dará sob o regime da Lei nº 11.788
de setembro de 2008 e Lei Municipal nº 3.733, de 04/12/2019.
8.2 Não poderão firmar Termo de Compromisso de Estágio os servidores da Prefeitura Municipal de Paulínia ou outros servidores que cumpram jornada de trabalho compatível com o estágio.
8.3 O estudante que iniciar o estágio irá firmar o Termo de Compromisso de
Estágio (contrato) com a Prefeitura Municipal de Paulínia por no máximo 24
(vinte e quatro) meses, exceto pessoas com deficiência (art. 11 da Lei nº
11.788/08).
8.4 O horário de estágio será estabelecido de acordo com a necessidade da área
em que o estagiário irá desenvolver as atividades, totalizando a jornada máxima
de 06 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais.
8.5 Após a convocação para o preenchimento da vaga, o estudante deverá apresentar presencialmente no Posto de Atendimento do CIEE os seguintes documentos:
• Cópia do RG e CPF ou da CNH (carteira nacional de habilitação);
• Declaração de escolaridade atual constando o semestre cursado (carimbada
e assinada pela Instituição de Ensino) e retirar junto ao CIEE ou na Secretaria
Municipal de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Paulínia, o seu
Termo de Compromisso de Estágio (contrato) para assinatura da Empresa e
Instituição de Ensino.
8.6 O estudante deverá apresentar obrigatoriamente a cada semestre, ao supervisor do estágio da Prefeitura Municipal de Paulínia, declaração (carimbada,
assinada e datada pela Instituição de Ensino), de escolaridade atual constando
o semestre cursado, sob pena de nulidade da inscrição e ou Termo de Compromisso de Estágio.

9 DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 O processo seletivo terá validade de 12 (doze) meses a partir de sua publicação, podendo a critério da Prefeitura Municipal de Paulínia, ser renovado por
igual período.
9.2 O ato da inscrição implicará no conhecimento das instruções e na aceitação
tácita das condições estabelecidas neste edital.
9.3 A inexatidão das afirmativas e ou irregularidade nos documentos, verificadas a
qualquer tempo, acarretará a nulidade da inscrição ou do Termo de Compromisso de Estágio do estudante, sem prejuízo das medidas de ordem administrativa,
cível ou criminal cabíveis.
9.4 O Centro de Integração Empresa Escola e a Prefeitura Municipal de Paulínia,
não se responsabilizam por eventuais prejuízos decorrentes de:
9.4.1 Informações do candidato não atualizadas dificultando o contato;
9.4.2 Inscrições não recebidas por motivo de ordem dos computadores, falhas
de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, falha de
energia elétrica, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência dos dados.
9.5 As dúvidas surgidas na aplicação deste edital, bem como os casos omissos,
serão resolvidas pelo CIEE e pela Secretaria Municipal de Recursos Humanos
da Prefeitura Municipal de Paulínia.
9.6 Nos termos da Lei Federal nº 11.788, de 25/09/2008 e Lei Municipal nº 3.733,
de 04/12/2019, o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e
ao término do contrato os estagiários não serão efetivados.
Paulínia, 06 de agosto de 2020.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 001/2020 – VESTIBULINHO 2020 – Ingressantes 2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA, Estado de São Paulo, através da Secretaria de Educação, no uso de suas atribuições e em consonância com a legislação municipal, torna pública a Abertura e Regulamento do Processo Seletivo para
o ingresso dos alunos no ano de 2021 nas escolas técnicas profissionalizantes
deste município.
1.APRESENTAÇÃO
As informações contidas neste Edital têm o objetivo de orientar sobre o ingresso
nos cursos técnicos das escolas CEMEP – Centro Municipal de Ensino Profissionalizante “Prof. Osmar Passareli Silveira” e ETEP – Escola Técnica de Paulínia,

ora denominado VESTIBULINHO 2020 referente aos novos ingressantes para o
ano de 2021.
Solicita a todos os candidatos que, antes de efetuar sua inscrição, leiam atentamente as informações gerais, as normas constantes neste Edital, seu anexo e as
possíveis retificações, para certificar-se de que preencham os requisitos exigidos
para a participação neste processo seletivo, para o ingresso nos cursos de Química e Informática Concomitante com o Ensino Médio em Período Integral e de
Química Subsequente ao Ensino Médio no Período Noturno.
O VESTIBULINHO 2020 será regido por este Edital, estruturado com base nas
razões a seguir:
Considerando as medidas de segurança sanitária preconizadas no Decreto Municipal de nº 7.768, de 16 de março de 2020 e no Decreto Municipal de nº 7.773, de
19 de março de 2020; e
Considerando o Decreto Estadual nº 64.879, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19,
que atinge o Estado de São Paulo;
Considerando o Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de março de 2020, que decreta
a quarentena no Estado de São Paulo no contexto da pandemia do COVID-19;
Considerando o Decreto Municipal nº 7.774, de 23 de março de 2020, que determinou as medidas de quarentena a serem aplicadas no âmbito municipal;
Considerando o Decreto Municipal nº 7.781, de 31 de março de 2020, que dispõe
sobre a declaração do estado de calamidade pública e medidas administrativas
para contenção da pandemia do COVID-19;
Considerando a evolução da COVID-19 no território estadual, inclusive as condições epidemiológicas e estruturais aferidas por meio do Sistema de Informações
e Monitoramento Inteligente – SIMI, instituído pelo Decreto nº 64.963, de 05 de
maio de 2020;
Considerando os dados técnicos e epidemiológicos de controle da pandemia no
território municipal apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde;
Considerando o Decreto Estadual nº 64.994, de 28 de maio de 2020, que fixa os
critérios técnicos e objetivos para a instituição do Plano São Paulo, com o objetivo
de implementar e avaliar ações e medidas estratégicas de enfrentamento à pandemia decorrente da COVID-19;
Considerando a inviabilidade de realização de prova presencial como critério de
seleção para o ingresso nos cursos técnicos profissionalizantes;
Considerando a indefinição das datas para o retorno das atividades escolares de
forma presencial em decorrência de todas as razões acima expostas;
Institui que, o VESTIBULINHO 2020 que, originalmente previa o resultado em prova presencial será aplicado da seguinte forma:
a) O candidato deverá realizar a Inscrição on-line através do Site Oficial da Prefeitura: www.paulinia.sp.gov.br e seguir rigorosamente as orientações descritas
nos anexos (I, II e III) do item b;
b) O critério de avaliação será a análise do histórico escolar conforme especificado
nos anexos:
I) CEMEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL;
II) ETEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO
EM QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL;
III) ETEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO
EM QUÍMICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO NOTURNO
c) Realização de matrícula mediante seleção e classificação conforme descritos
nos anexos (I, II e III) do item b.
d) CRONOGRAMA
DATA

EVENTO

Publicação do Edital nº 001/2020 – Vestibulinho 2020 – Ingressantes 2021
Período de Inscrição no Site Oficial da Prefeitura: www.
15/10 a 31/10/2020
paulinia.com.br
Realização da 1ª chamada (no mural da escola ou site
15/12/2020
oficial da escola conforme descritos nos anexos (I,II e III)
do item b ou www.paulinia.com.br , a partir das 14h
Realização da 2ª chamada (caso haja desistência) a partir
28/01/2021
das 14h
Realização da 3ª chamada (caso haja desistência) a partir
02/02/2021
das 14h
20/08/2020
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ANEXO 1
CEMEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO
EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
1.DO CURSO OFERECIDO
1.1. Técnico em Informática concomitante com o Ensino Médio - Período Integral
1.2. Tempo de duração: 3 anos
2.DAS VAGAS OFERECIDAS
2.1 São 83 vagas, sendo 3 para pessoas com deficiência
3.DOS REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
3.1. O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 9º ano do Ensino Fundamental no ano de 2020
3.2. Não serão aceitas inscrições de candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental em anos anteriores à 2020
4.DO INGRESSO
4.1. Não serão aplicadas provas presenciais
4.2. O critério adotado será o da análise do Histórico Escolar
4.2.1. A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação (de dez
a zero) obtida pelo quinto conceito das disciplinas do oitavo ano do Ensino Fundamental exclusivamente cursado no ano de 2019. Caso não haja quinto conceito, o cálculo será o da média aritmética dos conceitos obtidos no decorrer do
oitavo ano, conforme os seguintes critérios:
a) Português e Matemática (quinto conceito com Peso 3 ou média aritmética simples com Peso 3)
b) História, Geografia, Ciências e Língua Estrangeira (quinto conceito com Peso
2 ou média aritmética simples com Peso 2)
c) Arte e Educação Física (quinto conceito com Peso 1 ou média aritmética simples com Peso 1)
4.3. Nos casos em que os históricos escolares ou boletins apresentarem conceitos, a conversão dos mesmos para notas de 0 (zero) a 10(dez) será analisada
pela Comissão de Organização do Processo Seletivo tendo como base a tabela
1 (anexo IV)
5.DAS INSCRIÇÕES
1.1 As inscrições para o Processo Seletivo 2021 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir das 7 (sete) horas do dia 15 de outubro de 2020 até as
24 (vinte e quatro) horas do dia 31 de outubro de 2020
1.2 A inscrição envolve os seguintes passos, obrigatoriamente:
1.1.2 Leitura deste Edital
1.1.3 Preenchimento Eletrônico do Formulário de Inscrição
1.1.4 Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato PDF:
a) Documento de Identificação (RG)
b) Comprovação de escolaridade, sendo aceito um dos seguintes documentos:
b.1) Histórico Escolar Parcial constando as notas do oitavo ano do Ensino Fundamental cursado exclusivamente no ano de 2019
b.2) Boletim Escolar Digital contendo as notas do oitavo ano do Ensino Fundamental cursado exclusivamente no ano de 2019.
ATENÇÃO - O Boletim Escolar Digital é disponível somente para quem é aluno da rede de escolas estaduais de São Paulo através do site: https://sed.
educacao.sp.gov.br/boletim/boletimescolar;
b.3) Laudo Médico para o candidato que declarar-se com deficiência
1.3. O candidato que declarar-se com deficiência deverá efetuar o upload do Laudo Médico, no formato PDF, no momento da inscrição conforme especificado
no item 6.3.
1.4. Não haverá taxa de inscrição
1.5. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição nesta escola
1.6. Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, estar nítidos, sem cortes e sem rasuras, no formato PDF
1.7. Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
5.DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
1.1. Para concorrer a uma das 3 (três) vagas reservadas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência e
fazer o Upload do Laudo Médico nítido, sem cortes e sem rasuras e estar no
formato PDF.
1.2. Considera-se pessoa com deficiência, nos termos do decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, a que se enquadra nas seguintes categorias:

a) Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia,
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que
não produzam dificuldades para o desempenho de funções
b) Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz,
2.000Hz e 3.000Hz
c) Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica;
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos
for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
d) Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas
ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
I) Comunicação
II)Cuidado pessoal
III) Habilidades sociais
IV) Utilização dos recursos da comunidade
V) Saúde e segurança
VI) Habilidades acadêmicas
VII)Lazer
VIII) Trabalho
e) Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências;
f) Transtorno do espectro autista - conforme Lei 12764, de 27/12/2012 no Art 1º:
§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro
autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos
seguintes incisos I ou II:
I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não
verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social; falência
em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;
II – padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões
de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com
deficiência, para todos os efeitos legais.
1.3. A apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base laudo médico
atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº
3.298/99, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença (CID), conforme Portaria Normativa/MEC nº 9, de 5 de
maio de 2017;
6.DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação (da
maior para a menor);
6.2. Os critérios para classificação serão os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
7.DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
7.1. Após a classificação final, havendo empate na pontuação entre dois ou mais
candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fins de desempate:
a) Maior pontuação na disciplina Matemática.
- Ainda persistindo o empate:
b) Maior pontuação na disciplina Português.
- Ainda persistindo o empate:
c) Maior pontuação na disciplina Ciências.
- Ainda persistindo o empate:
d) Maior pontuação na disciplina História.
- Ainda persistindo o empate:
e) Maior pontuação na disciplina Geografia.
- Ainda persistindo o empate:
f) Maior pontuação na disciplina Língua Estrangeira.
- Ainda persistindo o empate:
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g) Maior pontuação na disciplina Arte.
- Ainda persistindo o empate;
h) Maior pontuação na disciplina Educação Física.
- Ainda persistindo o empate;
i) Sorteio.
8.DA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
8.1. Os candidatos serão chamados conforme a ordem de classificação até que as
vagas informadas no presente Edital sejam preenchidas
1.1.1 CRITÉRIOS PARA A 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos
residentes no Município de Paulínia e 20% (vinte por cento) das vagas são para
os candidatos residentes em outros municípios, assim organizadas:
a) 40% (quarenta por cento) elas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública residentes em Paulínia
b) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública
residentes de outros municípios
c) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia
d) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede privada
residentes de outros municípios
9.1.2 CRITÉRIOS PARA A 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada as convocações obedecerão a CLASSIFICAÇÃO GERAL
independente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.
9.DA DESCLASSIFICAÇÃO
9.1. O candidato será desclassificado se:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não a solicitada neste edital
b) Ao fazer o Upload apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou em
formato diferente do PDF
c) Tentar usar de meios ilícitos para fraudar o processo seletivo
d) Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital
e) Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo
f) Declarar na inscrição ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da matrícula
10. DO CURSO OFERECIDO
TÉCNICO EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO
PERÍODO INTEGRAL
a) Ensino Médio
- Aprofunda o estudo do conhecimento e habilidades adquiridos no Ensino Fundamental e agrega novos saberes ao aluno;
- Pretende fornecer base sólida para o prosseguimento dos estudos no Ensino
Superior;
- As disciplinas ministradas são as constantes na Base Nacional Comum (Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Biologia, Língua
Estrangeira, Filosofia, Sociologia, Arte, Educação Física e, facultativamente,
Espanhol);
- Especificamente para o Ensino Médio, os livros didáticos, em sua maioria, são
fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático;
Obs. - Alguns livros adotados são específicos para o Curso Técnico e não são
fornecidos pelo PNLD, cabe ao aluno adquiri-los, bem como pen drive, apostilas e livros paradidáticos que forem solicitados.
b) Técnico em Informática
- Proporciona conhecimento da Tecnologia da Informação, suas subáreas e sua
adequada utilização nas organizações;
- Proporciona ambiente pedagógico caracterizado por oficinas nas quais os alunos desenvolvam projetos experimentais nos laboratórios de informática;
- Viabiliza o contato com profissionais da área através de palestras e visitas
técnicas em empresas da região e centros de pesquisa em TI;
- Mobiliza o saber teórico e prático do seu trabalho para a realização de ações e
projetos próprios da profissão;
- Atende às necessidades locais e regionais do mercado de trabalho em termos
de formação de recursos humanos;
- O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na Escola) e aulas práticas
(ministradas em laboratórios na Escola), cuja presença é obrigatória. As aulas
são ministradas de segunda a sexta feira, podendo ocorrer, eventualmente,

algum sábado letivo;
- Importante: O material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme,
livros técnicos, apostilas, equipamento de proteção individual, entre outros,
deverá ser adquirido pelo aluno;
- O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e não
deve ser modificado sem prévio conhecimento da escola.
11. DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
11.1. O resultado será publicado:
a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site oficial da Unidade Escolar: www.cemep.net.br;
c) Site: www.paulinia.sp.gov.br.
11.2. As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2020, a partir das 14 horas;
b) Segunda chamada: 28 de janeiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 02 de fevereiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências;
11.3. É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
12. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA
12.1. As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar, www.cemep.net.br, nas datas previstas neste edital;
12.2. Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria da Escola,
acompanhado de seu responsável, portando a documentação exigida, para a
assinatura da efetivação da matrícula nos dias previstos neste edital, das 8h às
12h e das 13h às 17h30min;
12.3. Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração registrada em Cartório para representá-lo;
12.4. O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será considerado como desistente da vaga;
12.5. É vedado ao aluno do Ensino Médio concomitante com o Técnico em Informática, frequentar apenas um dos cursos oferecidos, já que são concomitantes;
12.6. Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
a) 03 fotos 3x4 recentes;
b) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
c) Cópia e original de Identidade (RG);
d) Cópia e original do CPF;
e) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta
de luz, água, telefone ou cartão de crédito. Em caso de aluguel apresentar cópia
autenticada do contrato de locação com comprovante do último pagamento;
f) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração de
Conclusão do Curso.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados e deliberados pela Comissão
de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO 2
ETEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO EM
QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
1.DO CURSO OFERECIDO
Técnico em Química concomitante com o ensino médio - Período integral
1.1. Tempo de duração: 3 anos
2.DAS VAGAS OFERECIDAS:
2.1 São 63 vagas, sendo 3 para pessoas com deficiência
3.REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1. O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 9º ano do ensino fundamental no ano de 2020;
3.2. Não serão aceitas inscrições de candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental em anos anteriores a 2020.
4.DO INGRESSO
4.1. Não serão aplicadas provas presenciais.
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4.2. O critério adotado será o da análise do histórico escolar.
4.2.1. A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação (de dez
a zero) obtida pelo quinto conceito das disciplinas do oitavo ano do Ensino Fundamental exclusivamente cursado no ano de 2019. Caso não haja quinto
conceito, o cálculo será o da média aritmética dos conceitos obtidos no decorrer
do oitavo ano, conforme os seguintes critérios:
d) Português, Matemática e Ciências (quinto conceito com peso 3 ou média aritmética simples com Peso 3);
e) História, Geografia e Língua Estrangeira (quinto conceito com peso 2 ou média
aritmética simples com Peso 2);
f) Arte e Educação Física (quinto conceito com peso 1 ou média aritmética simples
com Peso 1);
4.3. Nos casos em que os históricos escolares ou boletins apresentarem conceitos, a conversão dos mesmos para notas de 0 (zero) a 10(dez) será analisada
pela Comissão de Organização do Processo Seletivo tendo como base a tabela
1 (anexo IV).
5.DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições para o Processo Seletivo 2021 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir da 7 (sete) horas do dia 15 de outubro de 2020 até as
24 (vinte e quatro) horas do dia 31 de outubro de 2020.
5.2. A inscrição envolve os seguintes passos, obrigatoriamente:
5.2.1. Leitura deste Edital;
5.2.2. Preenchimento Eletrônico do Formulário de Inscrição;
5.2.3. Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato PDF:
a) Documento de Identificação (RG);
b) Comprovação de escolaridade, sendo aceito um dos seguintes documentos:
b.1) Histórico Escolar Parcial constando as notas do oitavo ano do Ensino Fundamental cursadas exclusivamente no ano de 2019;
b.2) Boletim Escolar Digital contendo as notas do oitavo ano do Ensino Fundamental cursado exclusivamente no ano de 2019.
ATENÇÃO - O Boletim Escolar Digital é disponível somente para quem é aluno da
rede de escolas estaduais de São Paulo através do site: https://sed.educacao.
sp.gov.br/boletim/boletimescolar;
b.3) Laudo Médico para o candidato que declarar-se com deficiência
5.3. O candidato que declarar-se com deficiência deverá efetuar o upload do Laudo Médico, no formato PDF, no momento da inscrição conforme especificado
no item 6.3.
5.4. Não haverá taxa de inscrição;
5.5. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição nesta escola;
5.6. O Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas
os solicitados neste edital, estar nítidos, sem cortes e sem rasuras, no formato
PDF;
5.7. Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
6.DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA
6.1. Para concorrer a uma das 3 (três) vagas reservadas para pessoas com deficiência, o candidato deverá, no ato da inscrição, declarar-se com deficiência
e fazer o Upload do Laudo Médico nítido, sem corte e sem rasuras e estar no
formato PDF;
6.2. Considera-se pessoa com deficiência, nos termos do decreto nº 3.298, de 20
de dezembro de 1999, a que se enquadra nas seguintes categorias:
a) Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do
corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia,
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e
as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções;
b) Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz,
2.000Hz e 3.000Hz;
c) Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que
0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção
óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos
os olhos for igual ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer
das condições anteriores;
d) Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à
média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:

I) Comunicação;
II)Cuidado pessoal;
III) Habilidades sociais;
IV) Utilização dos recursos da comunidade;
V) Saúde e segurança;
VI) Habilidades acadêmicas;
VII)Lazer; e
VIII) Trabalho.
e) Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências;
f) Transtorno do espectro autista - conforme Lei 12764, de 27/12/2012-Art 1º:
§ 1º Para os efeitos desta Lei, é considerada pessoa com transtorno do espectro
autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos
seguintes incisos I ou II:
I) deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal
e não verbal usada para interação social; ausência de reciprocidade social;
falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;
II)padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades,
manifestados por comportamentos motores ou verbais estereotipados ou por
comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.
§ 2º A pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com
deficiência, para todos os efeitos legais.
6.3. A apuração e a comprovação da deficiência tomarão por base laudo médico
atestando a espécie e o grau da deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº
3.298/99, com expressa referência ao código correspondente da Classificação
Internacional de Doença (CID), conforme Portaria Normativa/MEC nº 9, de 5 de
maio de 2017;
7.DA CLASSIFICAÇÃO
7.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação (da
maior para a menor);
7.2. Os critérios para classificação serão os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
8.DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
8.1. Após a classificação final, havendo empate na pontuação de dois ou mais candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fim de desempate:
a) Maior pontuação na disciplina Matemática.
- Ainda persistindo o empate:
b) Maior pontuação na disciplina Ciências.
- Ainda persistindo o empate:
c) Maior pontuação na disciplina Português.
- Ainda persistindo o empate:
d) Maior pontuação na disciplina História.
- Ainda persistindo o empate:
e) Maior pontuação na disciplina Geografia.
- Ainda persistindo o empate:
f) Maior pontuação na disciplina Língua Estrangeira.
- Ainda persistindo o empate:
g) Maior pontuação na disciplina Arte.
- Ainda persistindo o empate:
h) Maior pontuação na disciplina Educação Física.
- Ainda persistindo o empate:
i) Sorteio.
9.DA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
9.1. Os candidatos serão chamados conforme a ordem de classificação até que as
vagas informadas no presente Edital estejam preenchidas.
1.1.1. CRITÉRIOS PARA A 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos
residentes no Município de Paulínia e 20% (vinte por cento) das vagas são para
os candidatos residentes em outros municípios, assim organizadas:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes em Paulínia;
b) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública
residentes de outros municípios;
c) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia;
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d) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede privada
residentes de outros municípios.
1.1.2. CRITÉRIOS PARA A 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada, as convocações obedecerão a CLASSIFICAÇÃO GERAL
independente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.
9.DA DESCLASSIFICAÇÃO
9.1. O candidato será desclassificado se:
g) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não seja a requerida neste edital;
h) Ao fazer o Upload, apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou
em formato diferente do PDF;
i) Tentar usar de meios ilícitos para fraudar o processo seletivo;
j) Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital;
k) Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo;
l) Declarar na inscrição residência em Paulínia e não comprovar no ato da matrícula.
10. DO CURSO OFERECIDO
10.1. TÉCNICO EM QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
a) Ensino Médio
- Aprofunda o estudo do conhecimento e habilidades adquiridos no Ensino Fundamental e agrega novos saberes ao aluno;
- Pretende fornecer base sólida para o prosseguimento dos estudos no Ensino
Superior;
- As disciplinas ministradas são as constantes na Base Nacional Comum (Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Biologia, Inglês, Filosofia, Sociologia, Educação Artística, Educação Física e, facultativamente Espanhol);
- Especificamente para o Ensino Médio, os livros didáticos, em sua maioria, são
fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático – PNLD;
Observação - Alguns dos livros adotados são específicos para o Curso Técnico e
não são fornecidos pelo PNLD, cabe ao aluno adquiri-los, bem como pen drive,
apostilas e livros paradidáticos que forem solicitados.
b) Técnico em Química
- Atua no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e equipamentos nos processos produtivos;
- Planeja e coordena os processos laboratoriais;
- Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;
- Participa no desenvolvimento de produtos e validação de métodos;
- Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança;
- O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na escola) e aulas práticas
(ministradas em laboratórios na escola), cuja presença é obrigatória;
- As aulas são ministradas de segunda a sexta feira, podendo ocorrer, eventualmente, algum sábado letivo;
Observação: O material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme,
livros técnicos, apostilas, equipamento de proteção individual, entre outros, deverá ser adquirido pelo aluno;
O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e não
deve ser modificado sem prévio conhecimento da escola.
11. DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
11.1. O resultado será publicado:
a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site oficial da Unidade Escolar: www.etep.com.br ;
c) Site oficial da Prefeitura Municipal de Paulínia: www.paulinia.sp.gov.br.
11.2. As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2020, a partir das 14 horas;
b) Segunda chamada: 28 de janeiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 02 de fevereiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências.
11.3. É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
12. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA:
12.1. As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar, www.etep.com.br, nas datas previstas neste edital;

12.2. Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria da Escola,
acompanhado de seu responsável, portando a documentação exigida, para a
assinatura da efetivação da matrícula nos previstos neste edital, das 9h às 12h
e das 13h30m às 19h30m;
12.3. Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração registrada em Cartório para representá-lo;
12.4. O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será considerado como desistente da vaga;
12.5. É vetado ao aluno do Ensino Médio concomitante com o Técnico em
Informática, frequentar apenas um dos cursos oferecidos, já que são
concomitantes;
12.6. Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
a) 03 fotos 3x4 recentes;
b) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
c) Cópia e original de Identidade (RG);
d) Cópia e original do CPF;
e) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta
de luz, água, telefone ou cartão de crédito. Em caso de aluguel apresentar
cópia autenticada do contrato de locação com comprovante do último pagamento;
f) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração
de Conclusão do Curso.
13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO 3
ETEP EDITAL – VESTIBULINHO 2020 – INGRESSANTES 2021 – TÉCNICO EM
QUÍMICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO NOTURNO
1.DO CURSO OFERECIDO
1.1. Técnico em química subsequente ao ensino médio - Período noturno
1.2. Tempo de duração: 2 anos
2.DAS VAGAS OFERECIDAS:
2.1. São 50 vagas disponibilizadas
3.REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1. O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 3º ano do ensino médio
no ano de 2020 ou, ter concluído o Ensino Médio em anos anteriores a 2020.
4.DO INGRESSO
4.1. Não serão aplicadas provas presenciais;
4.2. O critério adotado será a análise do histórico escolar;
4.2.1. A classificação final vai considerar a ordem decrescente de pontuação (de
dez a zero) obtida pelo quinto conceito das disciplinas da segunda série do Ensino Médio. Caso não haja quinto conceito, o cálculo será o da média aritmética
dos conceitos obtidos no decorrer da segunda série do Ensino Médio, conforme
os seguintes critérios:
a) Português, Matemática e Química (quinto conceito com Peso 3 ou média
aritmética simples com Peso 3);
b) Biologia e Física (quinto conceito com Peso 2 ou média aritmética simples
com Peso 2);
c) História, Geografia e Língua Estrangeira (quinto conceito com Peso 1 ou média aritmética simples com Peso 1).
4.3. Nos casos em que os históricos escolares ou boletins apresentarem conceitos, a conversão dos mesmos para notas de 0 (zero) a 10 (dez) será analisada pela Comissão de Organização do Processo Seletivo tendo como base
a tabela 1 (anexo IV).
5.DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições para o Processo Seletivo 2021 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir das 7 (sete) horas do dia 15 de outubro de 2020 até as
24 (vinte e quatro) horas do dia 31 de outubro de 2020;
5.2. A inscrição envolve os seguintes momentos obrigatoriamente:
5.2.1. Leitura deste Edital;
5.2.2. Preenchimento Eletrônico do Formulário de Inscrição;
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5.2.3. Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato PDF:
a) Documento de Identificação (RG) ou se estrangeiro, a Cédula de Identidade de
Estrangeiro (RNE), dentro da validade;
b) Comprovação de escolaridade, sendo aceito um dos seguintes documentos:
b.1) Histórico Escolar constando as notas do segundo ano do Ensino Médio;
b.2) Histórico Escolar Parcial constando as notas do segundo ano do Ensino Médio para os candidatos que irão concluir o Ensino Médio em 2020;
b.3) Boletim Escolar Digital contendo as notas do segundo ano do Ensino Médio;
ATENÇÃO - O Boletim Escolar Digital é disponível somente para quem é aluno
da rede de escolas estaduais de São Paulo através do site: https://sed.educacao.
sp.gov.br/boletim/boletimescolar;
b.4) Para os que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM até a
edição de 2016 devem fazer upload do Certificado ou Declaração de Conclusão
do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação do Estado correspondente;
b.5) Para os candidatos que realizaram estudos em outro país devem fazer upload
do parecer de equivalência de estudos realizados no Exterior, emitido pela Secretaria da Educação ou Conselho Estadual de Educação e declaração do respectivo Consulado atestando a autenticidade do Histórico Escolar apresentado.
5.3. Não haverá taxa de inscrição;
5.4. Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição neste processo;
5.5. Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, estar nítidos, sem corte e sem rasuras, no formato PDF;
5.6. Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
6.DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação (da
maior para a menor);
6.2. Os critérios para classificação serão os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
7.DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
7.1. Após a classificação final, havendo empate na pontuação de dois ou mais candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fins de desempate:
a) Maior pontuação na disciplina Química;
- Ainda persistindo o empate:
b) Maior pontuação em Matemática;
- Ainda persistindo o empate:
c) Maior pontuação em Português;
- Ainda persistindo o empate:
d) Maior pontuação em Biologia;
- Ainda persistindo o empate:
e) Maior pontuação em Física;
- Ainda persistindo o empate:
f) Maior pontuação em História;
- Ainda persistindo o empate:
g) Maior Pontuação em Geografia;
- Ainda persistindo o empate:
h) Maior pontuação em Língua Estrangeira
- Ainda persistindo o empate:
i) Sorteio.
8.DA CHAMADA DOS CLASSIFICADOS
8.1. Os candidatos serão chamados conforme a ordem de classificação até que as
vagas informadas no presente Edital estejam preenchidas;
8.1.1. DOS CRITÉRIOS DA 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos
residentes no Município de Paulínia e 20% (vinte por cento) das vagas são para os
candidatos residentes em outros municípios, assim organizadas:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes em Paulínia;
b) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública
residentes de outros municípios;
c) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia;
d) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede privada
residentes de outros municípios.
8.1.2. DOS CRITÉRIOS A PARTIR DA 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada, as convocações obedecerão a CLASSIFICAÇÃO GERAL

independente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.
9.DESCLASSIFICAÇÃO
9.1. O candidato será desclassificado se:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não seja a pedida neste edital;
b) Ao fazer o Upload, apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou
em formato diferente do PDF;
c) Tentar usar de meios ilícitos para fraudar o processo seletivo;
d) Deixar de cumprir qualquer norma constante no presente edital;
e) Prestar declaração falsa em qualquer etapa do processo seletivo;
f) Declarar na inscrição residência em Paulínia e não comprovar no ato da matrícula.
10. DO CURSO OFERECIDO
g) Técnico em Química
I) Atua no planejamento, coordenação, operação e controle dos processos industriais e equipamentos nos processos produtivos;
II) Planeja e coordena os processos laboratoriais;
III) Realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas;
IV) Participa no desenvolvimento de produtos e validação de métodos;
V) Atua com responsabilidade ambiental e em conformidade com as normas técnicas, as normas de qualidade e de boas práticas de manufatura e de segurança;
VI) O curso é composto de aulas teóricas (usualmente na escola) e aulas práticas
(ministradas em laboratórios na escola), cuja presença é obrigatória;
VII) As aulas são ministradas de segunda a sexta feira, podendo ocorrer, eventualmente, algum sábado letivo;
Observação: O material a ser utilizado no curso técnico, tais como, uniforme, livros técnicos, apostilas, equipamento de proteção individual, entre outros, deverá
ser adquirido pelo aluno;
O uso do uniforme e do equipamento de proteção individual é obrigatório e não
deve ser modificado sem prévio conhecimento da escola.
11. PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
11.1. O resultado será publicado:
a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site da Unidade Escolar: www.etep.com.br ;
c) Site oficial da Prefeitura Municipal de Paulínia: www.paulinia.sp.gov.br.
11.2. As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2020, a partir das 14 horas;
b) Segunda chamada: 28 de janeiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 02 de fevereiro de 2021, a partir das 14 horas, se houver
desistências.
11.3. É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
12. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA:
12.1. As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar, www.etep.com.br, nas datas previstas neste edital;
12.2. Os candidatos aprovados deverão comparecer na Secretaria da Escola,
acompanhado de seu responsável, se for menor, portando a documentação exigida, para a assinatura da efetivação da matrícula nos dias 26 e 27 de janeiro de
2021 das 9h às 12h e das 13h30 às 19h30;
12.3. Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer para
a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração
registrada em Cartório para representá-lo;
12.4. O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será considerado como desistente da vaga;
1.5 Os documentos obrigatórios para a matrícula são:
h) 03 fotos 3x4 recentes;
i) Cópia e original da Certidão de Nascimento;
j) Cópia e original de Identidade (RG) ou se estrangeiro, a Cédula de Identidade
de Estrangeiro (RNE), dentro da validade;
k) Cópia e original do CPF;
l) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta
de luz, água, telefone ou cartão de crédito;
m) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Curso.
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13. DAS DIPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO IV
EDITAL Nº 001/2020 -VESTIBULINHO 2020 – Ingressantes 2021
TABELA 1 - DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS
CONCEITO

PARTE 1

A
Excelente
Plenamente satisfatório (PS)
Satisfatório pleno
Aprovado superior
Satisfatório com aprofundamento
Satisfatório avançado
Atingiu todos os objetivos (F5)
Resultado bom (RB)
Desenvolvimento progressivo real (DPR)

CONCEITO

PARTE 2

A- / B+
Ótimo
Muito bom
Aprovado médio superior

CONCEITO

PARTE 3

PARTE 4

C+ / BRegular para bom
Aprovado médio inferior

NOTA NUMÉRICA

CONCEITO
C
Satisfatório (S)
Regular
Suficiente
Progressão essencial
Progressão simples
Aprendizagem satisfatória (AS)
Progressão satisfatória
Atingiu os objetivos essenciais (F3)
Resultado satisfatório (RS)
Zona de desenvolvimento proximal (ZDP)

NOTA NUMÉRICA

5,00

PARTE 7

NOTA NUMÉRICA

D
Sofrível
Atingiu parte dos objetivos essenciais (F2)
Fora da Zona de Desenvolvimento Proximal (FZDP)

CONCEITO

CONCEITO

3,00

PARTE 8

NOTA NUMÉRICA
1,00

PARTE 9

NOTA NUMÉRICA

E
Não satisfatório
Insatisfatório
Insuficiente
Reprovado
Retido
Não promovido
Progressão não avaliada
Não atingiu os objetivos essenciais (F1)
Resultado insatisfatório (RI)

0,00

Caso as notas obtidas pelo candidato não estiverem na escala de 0,00 (zero) a
10,00 (dez), deverá ser feita a conversão de acordo com a fórmula:

8,00

NOTA NUMÉRICA
7,00

PARTE 5

CONCEITO

D- / E+

NOTA NUMÉRICA

PARTE 6

C- / D+
Promovido parcialmente
Aprovado com dependência
Aprendizagem não satisfatória
Razoavelmente satisfatório

10,00

9,00

B
Bom
Significativo
Aprovado
Habilitado
Promovido
Concluído
Proficiente
Apto
Satisfatório médio
Atingiu os objetivos
Atingiu a maioria dos objetivos (F4)
Aprovado médio

CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

CONCEITO

Para converter uma escala de 0.00 (zero) a 100.00 (cem),
Ponto = nota x 10.00
100.00
Para converter uma escala de 0.00 (zero) a 5.00 (cinco),
Ponto = nota x 10,00
5.00
Para escala ENCCEJA (nota máxima 180.00)
Ponto = nota x 10,00
180,00
Para escala ENEM (nota máxima 1000.00)
Ponto = nota x 10,00
1000,00
PROFª DRA MEIRE T. MULLER PALOMAR
Secretária Municipal de Educação

CONSELHOS
NOTA NUMÉRICA

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULÍNIA
RELAÇÃO DOS CANDIDATOS - ELEIÇÕES 2020
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
Lista dos candidatos inscritos pelo segmento dos trabalhadores:

6,00

Nome
Alexandre Grando de Oliveira
Ana Carolina de Jesus Rodrigues
Stancato
Dagmar Corsi

Nome na Cédula

Deferimento

Alexandre Grando

Deferido

Ana Carolina

Indeferido

Dagmar Geriatria

Deferido
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Danton Garcia Olivares

Danton SAMU
Eva do Postinho do
M.A.
Flávia Nucci
Iria
Jailton Manutenção
Laís - Enfermeira HMP
Leila Assis
Marquinhos do
Hospital
Micaela Benício
Orly da Farmácia
Rodrigo Jacquet
Valdir da UBS João
Aranha
Valéria

Eva Aparecida Vieira Pavarini
Flávia Nucci
Iria Onira da Silva
Jailton Guimarães França
Laís Regina Rodrigues
Leila Augusto Pereira Asssis
Marcos Roberto de Souza
Maria Micaela da Silva Benício
Orly Alves de Freitas Júnior
Rodrigo Jacquet Dias
Valdir Aparecido de Souza
Valéria Buoro Elicker

Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido
Deferido

Data da Eleição: 02 de setembro de 2020
Documentos necessários: RG e número da matrícula funcional
Lista dos candidatos inscritos pelo segmento dos usuários:
Região SÃO JOSÉ
Nome
Nome da Cédula
Joilma Mendes de Oliveira Rocha
Baiana do São José
Plisio Saulo de Sousa Machado
Plisio Junior
Junior
Rosa Maria do Nascimento Rosalino

Rosa do São José

Região PLANALTO
Nome da Cédula

Nome
Fábio Milanes da Silva

Milanes

João Paulo Candido Bruno

João Paulo

Jhonatan Alves da Silva

Jhonatan Silva

Renata Moino Cardoso Clemente
Rute do Amaral Silva Santos

Renata Clemente
Rute Amaral

Região CENTRO
Nome da Cédula
Amarildo Soldera

Nome
Amarildo José Soldera

Cláudio Roberto Aparecido Burquim

Cláudio Burquim

Cléssia Aparecida Alves

Cléssia

Gilberto Alves de Godoy

Godoy

Jair Porcel Pinto

Jair Porcel

Janayna Del-Ducca Pereira da Silva
Mota Candela
Sami Knoblich Goldstein

Nome

Deferimento
Deferimento
em análise
Deferimento
em análise
Deferimento
em análise
Deferimento
em análise
Deferimento
em análise

Deferimento
Indeferido
Deferimento
em análise
Deferido
Deferimento
em análise
Deferimento
em análise

Sami Goldstein

Deferimento
em análise

Edimarães Ramos dos Santos

Edimarães Ramos

Elisângela Ferreira Brandão

Elisangela Baiana

Maicko Gladson Felix Alves
Maria Lúcia da Silva
Silvana dos Santos Casemiro

Bezerra
Maicko Alves
Maria Lúcia
(filha do mané)
Silvana Casemiro

Deferido
Deferimento
em análise
Deferimento
em análise
Deferido
Deferimento
em análise

Data da Eleição: 29 de agosto de 2020
Documentação necessária para votar: Título de Eleitor (impresso ou por
aplicativo) ou comprovante de votação na última eleição inscritos na zona 323;
Cédula de Identidade (RG) ou outro documento de fé pública com foto (original).
Observações:
• Os deferimentos em análise aguardam a confirmação da Comissão Eleitoral da
inscrição na UBS da região por onde se inscreveram.
• As denúncias de irregularidades nas inscrições dos candidatos e pedidos de
recursos de indeferimento de candidaturas deverão ser encaminhadas à Comissão Eleitoral, por escrito, identificadas e protocolas na Secretaria Municipal de
Saúde, até as 17 :00 horas do dia 18 /08/20 20 (3 ª feira).
COMISSÃO ELEITORAL CMS PAULÍNIA 2020

Deferimento
em análise

Deferido

Cristiane Oliveira

José Bezerra Neto

Everton de Oliveira
Silva

Deferido

Janayna Del-Ducca

Região MONTE ALEGRE
Nome da Cédula

Cristiane Pádua de Oliveira

Deferimento
Deferido

Everton de Oliveira Silva

Deferimento
Deferimento
em análise
Deferimento
em análise
Deferimento
em análise

Inscrições entre os dias 10 e 13 das 8h às 17h
Usuários e servidores aposentados da saúde:
Secretaria Municipal de Saúde
Trabalhadores da Saúde: Serviços de Saúde

VOTAÇÃO USUÁRIOS: 29.8 - 9h às 16h
Rua Maria das Dores Leal de Queiroz, 931 - Centro
VOTAÇÃO TRABALHADORES DA SAÚDE: 2.9
Hospital Municipal e Centro de Geriatria 6h30 às 20h
Demais serviços 11h às 14h

- Cópia da Cédula de Identidade (RG) ou outro documento de fé pública
com foto;
- Cópia do Título de Eleitor ou o comprovante da última eleição inscritos na
zona 323;
- Cópia do comprovante de endereço (conta recente de água, luz, telefone
xo) ou declaração com 02 (duas) testemunhas com rma reconhecida em
cartório;
- 02 (duas) fotos 3x4.
Mais informações no Semanário OOcial - Edição 1522 de 6 de agosto
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