DIÁRIO OFICIAL
ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
Diário Oficial - Ano XXVIII - Edição 1.673 - 04 de Agosto de 2021
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2021
PROTOCOLO Nº 6858/2021
SC Nº 540/2021 – SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE OPERADORAS DE PLANOS OU SEGUROS
PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR
HOMOLOGO E ADJUDICO o presente Chamamento Público em favor da empresa:
CNPJ: 05.029.064/0001-39
Razão Social: SAUDE SANTA TEREZA LTDA
Preço Acomodação
Faixa Etária
Enfermaria (Coletivo)
0 a 18 anos
R$ 142,87
19 a 23 anos
R$ 166,99
24 a 28 anos
R$ 210,23

Preço Acomodação
Apartamento (Privativo)
R$ 185,73
R$ 217,09
R$ 273,30

29 a 33 anos

R$ 240,92

R$ 313,20

34 a 38 anos
39 a 43 anos
44 a 48 anos
49 a 53 anos
54 a 58 anos
Acima de 59 anos

R$ 258,20
R$ 273,08
R$ 350,63
R$ 453,35
R$ 612,03
R$ 857,15

R$ 335,66
R$ 355,00
R$ 455,82
R$ 589,36
R$ 795,64
R$ 1.114,30

Autorizo. À SMA para prosseguimento.
Paulínia, 03 de agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 104/2021
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
ANTICOAGULANTES
DATA E HORA LIMITE PARA CREDENCIAMENTO NO SITIO DA CAIXA ATÉ:
18/08/2021 ÀS 08h30
DATA E HORA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ:
18/08/2021 ÀS 09h
INÍCIO DA DISPUTA DA ETAPA DE LANCES: 18/08/2021 ÀS 10h30
Obtenção do Edital: gratuito através do sítio www.paulinia.sp.gov.br/editais ou
www.licitacoes.caixa.gov.br.
Paulínia, 03 de agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
PREFEITO MUNICIPAL
DESPACHO – REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº. 91/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 3908/2021
SECRETARIA REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Educação
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços pré-preparo, preparo e distribuição de alimentação balanceada, com o fornecimento
de gêneros alimentícios.
EDNILSON CAZELLATO, Prefeito Municipal de Paulínia, Estado de São Paulo,
usando de suas atribuições legais, faz saber que:
Considerando o disposto no artigo 3º da Lei Federal nº. 8666/93: “A licitação
destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”
Considerando que a Administração Pública exerce controle sobre seus próprios
atos – Princípio/Poder da autotutela administrativa – “A administração pode
anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais,
porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada,
em todos os casos, a apreciação judicial.” (Súmula 473/STF).
Considerando o teor tanto dos questionamentos tecidos perante o E. Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, quanto a própria determinação daquela Corte
quanto a “abstenção da prática de quaisquer atos relativos ao processo licitatório impugnado até que o E. Tribunal Pleno delibere quanto ao mérito da
peça inicial”, exceto a “revogação ou anulação do processo licitatório” – TC
nº. 00015419.989.21-5.
Com fundamento no teor do artigo 49, caput, da Lei Federal nº. 8.666/93, DECIDE REVOGAR O PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 91/2021 com amparo no interesse
público superveniente.
Publique-se.
Paulínia, 03 de agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
EXTRATO DE CONTRATO SOB Nº 117/2021
PROTOCOLADO: 16.381/2021 (e 07.625/2021 referente à ARP Nº 182/2021).
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: TIM S.A
CNPJ/MF sob nº 02.421.421/0001-11.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE CHIP 4G COM FORNECIMENTO DE INTERNET, VINCULADO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 182/2021.
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 1.264.896 (um milhão, duzentos e sessenta e quatro mil reais, oitocentos e noventa e seis reais).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO: 27/07/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato.

Expediente: A publicação do Diário Oficial do Município de Paulínia obedece à Lei 1.753 de 09/11/93, que cria a Imprensa Oficial do Município de Paulínia. Este Diário 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 (Secretaria de Governo e Serviço de Expediente), Secretaria de Planejamento e Coordenação (Serviço de
Informática) e Secretaria de Negócios Jurídicos. Versão Digital
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MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 040/2021.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 200/2021

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 198/2021
PROTOCOLADO: nº 07.409/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FIXAÇÃO DE SONDAS E CATETERES.
CNPJ: 03.945.035/0001-91
Razão Social: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Item: Qtde: Unid:

1ª

5

3000

PÇ

7

5000

ROL

8

3000

PÇ

11

300

PÇ

14

1000

PÇ

Descrição:
FITA MICROPOROSA, COM BOA ADESIVIDADE E
RESISTÊNCIA, COM CAPA PROTETORA, MEDIDA 25MM X 10M.
FITA CREPE SIMPLES, DE USO HOSPITALAR,
COM BOA ADESIVIDADE E RESISTÊNCIA, MEDIDA 19MMX50M.
FITA MICROPOROSA, COM BOA ADESIVIDADE E
RESISTÊNCIA, COM CAPA PROTETORA, MEDIDA 50MM X 10M.
FITA PARA ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVE
A VAPOR 19MMX30M. EMBALAGEM PRIMÁRIA
INDIVIDUAL, DE FÁCIL ABERTURA, QUE PROMOVA A INTEGRIDADE DO MATERIAL ATÉ O
MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO.
ELETRODO INFANTIL, DESCARTÁVEL, COM
DORSO DE MICROPORE, ADESIVO ACRÍLICO
HIPOALERGÊNICO, PINO DE AÇO INOX, CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA. COM GEL
SÓLIDO DE CLORETO DE POTÁSSIO EM QUANTIDADE SUFICIENTE, COM BOA CONDUTIVIDADE, QUE NÃO APRESENTE INTERFERÊNCIA,
COM DURABILIDADE DE ATÉ 7 DIAS.

Valor
Unitário:
R$ 1,99
R$ 3,18
R$ 3,45

R$ 3,10

R$ 0,31

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 02/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 068/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 199/2021
PROTOCOLADO: nº 07.409/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FIXAÇÃO DE SONDAS E CATETERES.
CNPJ: 41.550.166/0001-69
Razão Social: CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
1ª

Item: Qtde: Unid:
6

2500

PÇ

Descrição:
FITA MICROPOROSA, COM BOA ADESIVIDADE
E RESISTÊNCIA, COM CAPA PROTETORA, MEDIDA 100MM X 10M.

Valor
Unitário:
R$ 7,66

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 02/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 068/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

PROTOCOLADO: nº 07.409/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FIXAÇÃO DE SONDAS E CATETERES.
CNPJ: 03.951.140/0001-33
Razão Social: DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Valor
Item: Qtde: Unid:
Descrição:
Unitário:
ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL, MEDINDO
10 CM DE LARGURA X 4,5 METROS DE COM1
5000 ROL PRIMENTO, CONFECCIONADO EM MATERIAL
R$ 8,15
APROPRIADO, CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO, RESISTENTE, COR BRANCA.
COBERTURA ADESIVA FENESTRADA COM PELÍCULA FINA E TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMI-PERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO,
2
1000
PÇ MEDIDAS APROXIMADAS DE 5CMX6CM, LIVRE
R$ 1,05
DE LÁTEX, ESTÉRIL, COM SISTEMA DE APLICAÇÃO EM MOLDURA, PARA FIXAÇÃO DE CATETERES VENOSOS CENTRAIS.
1ª
COBERTURA ADESIVA FENESTRADA COM PELÍCULA FINA E TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMI-PERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO,
3
12000 PÇ MEDIDAS APROXIMADAS DE 7CMX9CM, LIVRE
R$ 2,68
DE LÁTEX, ESTÉRIL, COM SISTEMA DE APLICAÇÃO EM MOLDURA, PARA FIXAÇÃO DE CATETERES VENOSOS CENTRAIS.
COBERTURA ADESIVA FENESTRADA COM PELÍCULA FINA E TRANSPARENTE DE POLIURETANO SEMI-PERMEÁVEL, HIPOALERGÊNICO,
4
1500
PÇ MEDIDAS APROXIMADAS DE 8.5CMX11.5CM,
R$ 4,17
LIVRE DE LÁTEX, ESTÉRIL, COM SISTEMA DE
APLICAÇÃO EM MOLDURA, PARA FIXAÇÃO DE
CATETERES VENOSOS CENTRAIS.
BANDAGEM ELÁSTICA ADESIVA COR BRANCA,
MEDINDO APROXIMADAMENTE, 05CM X 4,5M,
CONFECCIONADA EM TECIDO ELÁSTICO,
10
10
ROL
R$ 32,69
CONSTITUÍDO DE FIOS DE ALGODÃO NO SENTIDO DA TRAMA E FIO SINTÉTICO NO SENTIDO
DO URDURME.

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 02/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 068/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 201/2021
PROTOCOLADO: nº 07.409/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FIXAÇÃO DE SONDAS E CATETERES.
CNPJ: 49.228.695/0001-52
Razão Social: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

1ª

Item:

Qtde:

Unid:

9

500

PÇ

13

95000

PÇ

Descrição:
FITA MICROPOROSA, COM BOA ADESIVIDADE
E RESISTÊNCIA, COM CAPA PROTETORA,
MEDIDA 12MM X 10M.
BANDAGEM ANTI-SÉPTICA, ESTÉRIL, PARA
ESTANCAR SANGUE APÓS COLETA DE PUNÇÃO VENOSA, TAMANHO APROXIMADO
2,5X2,5CM. EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVI-

Valor
Unitário:
R$ 1,63

R$ 0,02
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15

550

PÇ

16

150000

PÇ

DUAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA, TÉCNICA DE TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA E A INTEGRIDADE DO MATERIAL ATÉ O
MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO. ELETRODO
NEONATAL, DESCARTÁVEL, COM DORSO DE
MICROPORE, ADESIVO ACRÍLICO
HIPOALERGÊNICO, PINO DE AÇO INOX,
CONTRA-PINO DE CLORETO DE PRATA. COM
GEL SÓLIDO DE CLORETO DE POTÁSSIO EM
QUANTIDADE SUFICIENTE, COM BOA CONDUTIVIDADE, QUE NÃO APRESENTE INTERFERÊNCIA, COM DURABILIDADE DE ATÉ 7 DIAS.
ELETRODO ADULTO, DESCARTÁVEL, COM
DORSO DE ESPUMA E/OU FITA MICROPOROSA, ADESIVO ACRÍLICO, HIPOALÉRGÊNICO, PINO DE AÇO INOX, CONTRA-PINO DE
CLORETO DE PRATA, COM GEL SÓLIDO DE
CLORETO DE POTÁSSIO EM QUANTIDADE
SUFICIENTE, COM BOA CONDUTIVIDADE,
QUE NÃO APRESENTE INTERFERÊNCIA, COM
BOA DURABILIDADE.

EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO
DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SOB Nº 012/2015L

R$ 0,41

PROTOCOLADO: 04.465/2015
LOCATÁRIA: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
LOCADORA: ELETRO PAULÍNIA LTDA.
OBJETO: Prorrogação do contrato nº 012/2015L de locação de bem imóvel situado na Avenida Jose Paulino, nº 1.406, Bairro: Centro – Paulínia/SP.
VALOR: R$ 28.094,53 (vinte e oito mil, noventa e quatro reais e cinquenta e três
centavos), em virtude de correção pelo IPCA (IBGE).
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO: 02/08/2021.
PERÍODO: 12 (doze) meses, a contar de 07 de agosto de 2021.
MODALIDADE: dispensa do procedimento licitatório.

R$ 0,28

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Suprimentos e Serviços / Divisão de Contratos
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SOB Nº 085/2018

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 02/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 068/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS SOB Nº 202/2021
PROTOCOLADO: nº 07.409/2021.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA FIXAÇÃO DE SONDAS E CATETERES.
CNPJ: 01.854.654/0001-45
Razão Social: PONTUAL COMERCIAL EIRELI
Item: Qtde: Unid:

12

10

ROL

17

3000

PÇ

18

800

PÇ

1ª

19

3500

PÇ

Descrição:

Valor
Unitário:

BANDAGEM ELÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 5CM X4,5M INDICADA PARA DE
FIXAÇÃO DE CURATIVOS, ENFAIXAMENTOS
EM GERAL E CURATIVOS COMPRESSIVOS.
EMBALAGEM PRIMÁRIA INDIVIDUAL QUE PROR$ 13,45
MOVA BARREIRA MICROBIANA, TÉCNICA DE
TRANSFERÊNCIA ASSÉPTICA E A INTEGRIDADE
DO MATERIAL ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZAÇÃO.
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA
MASCULINO N° 5, TIPO PRESERVATIVO, SEM
R$ 1,04
EXTENSÃO, FORMATO ANATÔMICO, ADAPTÁVEL A COLETOR DE URINA.
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA
MASCULINO N° 4, TIPO PRESERVATIVO, SEM
R$ 1,04
EXTENSÃO, FORMATO ANATÔMICO, ADAPTÁVEL A COLETOR DE URINA.
DISPOSITIVO PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA
MASCULINO N° 6, TIPO PRESERVATIVO, SEM
R$ 1,04
EXTENSÃO, FORMATO ANATÔMICO, ADAPTÁVEL A COLETOR DE URINA.

DATA DA FORMALIZAÇÃO DA ATA: 02/08/2021.
PRAZO: 12 (doze) meses, consecutivos a partir da sua assinatura, não cabendo
quaisquer prorrogações. Sendo que parte do pagamento será feita com créditos
orçamentários referentes ao ano de 2021 e a outra parte com créditos referentes
ao ano de 2022.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 068/2021.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT

PROTOCOLADOS: 388/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
CONTRATADA: MEDICINA NUCLEAR DE CAMPINAS LTDA.
CNPJ nº 00.257.191/0001-71
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SOB Nº 085/2018, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) E OU PROFISSIONAL (IS) PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES DE CINTILOGRAFIA.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO: 26/07/2021
PRAZO DA PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses, a partir de 27 de julho de 2021.
VALOR DO PRORROGAÇÃO: R$ 58.640,00 (cinquenta e oito mil seiscentos e
quarenta reais).
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 040/2018.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Suprimentos e Serviços / Divisão de Contratos
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SOB Nº 086/2018
PROTOCOLADOS: 388/2018
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
CONTRATADA: CAMP IMAGEM NUCLEAR LTDA.
CNPJ nº 59.016.998/0001-65
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SOB Nº 086/2018, DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) E OU PROFISSIONAL (IS) PARA REALIZAÇÃO DE
EXAMES DE CINTILOGRAFIA.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO: 26/07/2021.
PRAZO DA PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses, a partir de 27 de julho de 2021.
VALOR DO PRORROGAÇÃO: R$ 136.950,00 (cento e trinta e seis mil novecentos e cinquenta reais).
MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 040/2018.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Suprimentos e Serviços / Divisão de Contratos
EXTRATO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO
AO CONTRATO SOB Nº 103/2020
PROTOCOLADO: 06.064/2020.
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE
CNPJ nº 61.600.839/0001-55
OBJETO: TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 103/2020, COOPERAÇÃO RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, VISANDO O DESENVOLVIMENTO
DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Art. 203, Inciso III e
Art. 214, Inciso IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE
ESTÁGIO DE ESTUDANTES.
PRAZO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO: 12 (doze) meses, contados a partir de
24/07/2021 à 23/07/2022.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO: 23/07/2021.
MODALIDADE: dispensa do procedimento licitatório; com base no artigo 24, inc.
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XIII, da Lei 8.666/93.
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS/DICONT
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO SOB Nº 011/2021
PROTOCOLADOS: 29.368/2020
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.
CONTRATADA: CLINICA MEDICA LINTZ LTDA.
CNPJ nº 05.247.282/0003-01.
OBJETO: CONTRATO SOB Nº 011/2021, DE CONTRATAÇÃO DE “SERVIÇO DE
TRATAMENTO DE SAÚDE, SERVIÇO DE RECONSTRUÇÃO NASAL E SERVIÇO DE TRATAMENTO CLÍNICO DE CICATRIZES”, PARA CONTINUIDADE DO
TRATAMENTO DA PACIENTE “C. S. G.”.
DATA DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE PRORROGAÇÃO: 30/07/2021.
PRAZO DA PRORROGAÇÃO: 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 31 de julho
de 2021.
MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação.
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Suprimentos e Serviços / Divisão de Contratos
TORNAR SEM EFEITO A PUBLICAÇÃO DO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Paulínia decidiu tornar sem efeito a Publicação abaixo,
publicada no Semanário Oficial do Município Ano XXVIII - Edição 1.665, página 4,
na data de 21 de julho de 2021.
PROTOCOLADO: 15.921/2021.
OBJETO: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PRÓTESE
ENDOESQUELÉTICA PARA AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL, PACIENTE “R.P.”
CONTRATADA E VALOR:
- CASA ORTOPEDICA PHILADELFIA EIRELI
O valor é de R$ 362.865,00 (trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta
e cinco reais).
DA AUTORIZAÇÃO
“RATIFICO a manifestação jurídica de fls. 204/213 e AUTORIZO a “contratação
de empresa para aquisição de prótese endoesquelética para amputação transfemural para cumprimento de mandado judicial, paciente “R.P.” (Processo Judicial nº
1002087-54.2021.8.26.0428), para o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, no valor
de R$ 362.865,00 (trezentos e sessenta e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco
reais), de “Casa Ortopedica Philadelfia Eireli”, consoante mapa de preços de fls.
99/183 e certidões de regularidade acostadas aos autos. ”
GP, 19/07/2021
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 18.049/2021
OBJETO: “CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CARÁTER EXCEPCIONAL DE
“EMPRESA / CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO UNIVERSITÁRIO / TÉCNICO FORA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA”
CONTRATADA:
RÁPIDO SUMARÉ LTDA - CNPJ: 68.260.371/0001-46
DO VALOR: R$ 12.439.607,73 (doze milhões, quatrocentos e trinta e nove mil,
seiscentos e sete reais e setenta e três centavos).
RATIFICAÇÃO PREFEITORAL:
RATIFICO a justificativa de constante na SC 1179/2021 da SMTRANS –fls.03-04
e fls.05, considero pertinentes e compatíveis os preços apresentados em fls. 132133, estando-os dentro do preço de mercado, conforme se verifica nas cotações
de fls.112-127.

Considerando a manifestação jurídica da SNJ de fls.151-163, entendo estar presentes as razões protocolares, assim, decido e AUTORIZO, na forma da lei, com
fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, a contratação emergencial
de caráter excepcional de “empresa / consórcio de empresas para o transporte de
alunos do ensino universitário / técnico fora do Município de Paulínia – LOTE 01
e 03” com a empresa RÁPIDO SUMARÉ LTDA, CNPJ: 68.260.371/0001-46, no
valor total - lote 01 e 03 R$ 12.439.607,73 (doze milhões, quatrocentos e trinta e
nove mil, seiscentos e sete reais e setenta e três centavos), por até 180 (cento e
oitenta dias), devendo constar cláusula resolutiva.
DETERMINO que a Secretaria Municipal de Transporte concentre esforços para
concluir, com a urgência necessária os procedimentos administrativos visando a
realização do processo licitatório.
Providencie-se o necessário com a máxima atenção que o caso requer.
GAP, 30 de julho de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROTOCOLADO: 18.050/2021
OBJETO: “CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CARÁTER EXCEPCIONAL DE
“EMPRESA / CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL, ESTADUAL E CONVENIADA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA”
CONTRATADA:
SANCETUR – SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA, CNPJ: 69.144.434/0001-61
DO VALOR: de R$ 9.922.500,00 (nove milhões, novecentos e vinte e dois mil e
quinhentos reais)
RATIFICAÇÃO PREFEITORAL:
RATIFICO a justificativa de constante na SC 1178/2021 da SMTRANS –fls.03-04
e fls.05, considero pertinentes e compatíveis os preços apresentados em fls. 4049, estando-os dentro do preço de mercado, conforme se verifica nas cotações de
fls.06-18 e 29-59.
Considerando a manifestação jurídica da SNJ de fls.81-92, entendo estar presentes as razões protocolares, assim, decido e AUTORIZO, na forma da lei, com
fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, a contratação emergencial
de caráter excepcional de “empresa / consórcio de empresas para o transporte
escolar de alunos do ensino infantil da rede municipal, estadual e conveniada do
Município de Paulínia – LOTE 02” com a empresa SANCETUR – SANTA CECÍLIA
TURISMO LTDA, CNPJ: 69.144.434/0001-61, no valor total de R$ 9.922.500,00
(nove milhões, novecentos e vinte e dois mil e quinhentos reais), por até 180 (cento e oitenta dias), devendo constar cláusula resolutiva.
DETERMINO que a Secretaria Municipal de Transporte concentre esforços para
concluir, com a urgência necessária os procedimentos administrativos visando a
realização do processo licitatório.
Providencie-se o necessário com a máxima atenção que o caso requer.
GAP, 30 de julho de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS
PORTARIA N.º 028/2021
“DISPÕE SOBRE A INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”
O cidadão GUILHERME MELLO GRAÇA, Secretário de Negócios Jurídicos Interino, no uso das atribuições legais de seu cargo, com fulcro no artigo 2º, inciso
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I, alínea “b” do Decreto nº 4.990, de 27 de setembro de 2002, considerando os
termos do protocolo administrativo nº 18156/2021, pela presente,
R E S O L V E:
I – Instaurar SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA para apuração
de eventual responsabilidade funcional de servidor público relacionada à denúncia
contida no protocolo administrativo nº 18156/2021, tendo como interessada a Secretaria Municipal de Saúde.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.
Paulínia, 02 de agosto de 2021.
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário de Negócios Jurídicos Interino
Lavrada na Secretaria de Negócios Jurídicos e publicada na data supra.

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
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VIGILÂNCIA A SAÚDE - SANITÁRIA
EDITAL Nº 153 DE 2021
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 524 de 08/01/2021
CEVS: 353650501-562-000064-1-6 Data de Validade: 04/05/2022
Razão Social: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A CNPJ/CPF: 49.930.514/311211
Endereço: Rua HENEDINA OLIVEIRA BRESLER, 150 Bela Vista Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: MOISÉS DA CUNHA MOUTA CPF: 93822448753
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a baixa
de responsabilidade técnica de Sandra Regina Donato, CRN nº 4.744, e assunção
de responsabilidade técnica de Kenia Istefania Maia, CRN nº 11.014, e renovação
da licença de funcionamento para atividade de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas, conforme protocolos nºs 523 e 525 de
08/01/2021.
PAULINIA, 02 de junho de 2021
JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 169 DE 2021
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 14.745 de 24/06/2021
CEVS: 353650501-472-000170-1-9 Data de Validade: 05/07/2022
Razão Social: BRD CHOCOLATES FINOS EIRELI CNPJ: 18.487.890/0001-73
End: Avenida JOSÉ PAULINO, 1031 Sala B - JARDIM VISTA ALEGRE Município:
PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: REGIANE MIRANDA LOPES BERLATO CPF: 21832603865
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a alteração de razão social e renovação da licença de funcionamento para atividade de
comércio varejista de doces, balas bombons e semelhantes.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 05 de julho de 2021

Razão Social: EDNEIA SIGNORETO
Endereço: Rua João de Freitas filho, 158 Jardim Leonor Município: PAULINIA UF:
SP
Resp. Legal: EDNEIA SIGNORETO CPF: 21624575803
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a alteração de endereço e renovação da licença de funcionamento para atividade de
serviços ambulantes em alimentação.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 05 de julho de 2021
JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 174 DE 2021
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 14.771 de 24/06/2021
CEVS: 353650501-471-0000124-1-6 Data de validade: 05/07/2022
Razão Social: N UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA. CPPJ: 26.463.134/0001-32
Endereço: Rua JOÃO FERRAZ RIBEIRO, 551 B Parque Bom Retiro Município:
PAULINIA UF:SP
Resp. Legal: JOSÉ INÁCIO DA SILVA CPF: 11624058809
Resp. Técnico: MARIA PRISCILA BORGES FLEMING CPF: 36071167841 CBO:
223710 Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:30392 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de comércio de mercadorias em
geral, com predominância de produtos alimentícios, minimercados, mercearias e
armazéns.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 05 de julho de 2021
JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 179 DE 2021

JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 172 DE 2021
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 29.051 de 30/11/2020
CEVS: 353650501-562-000073-1-5 Data de validade:05/07/2022
Razão Social: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A CNPJ: 49.930.514/2637-30
Endereço: Rodovia PROFESSOR ZEFERINO VAZ KM 127,5, S/N Santa Terezinha Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: MOISÉS DA CUNHA MOUTA CPF: 93822448753
Resp. Técnico: MARIA PRISCILA BORGES FLEMING CPF: 36071167841 CBO:
223710 Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:30392 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de fornecimento de alimentos
preparados preponderantemente para empresas.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 05 de julho de 2021
JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 173 DE 2021
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 15.406 de 01/07/2021
CEVS: 353650501-561-001799-1-4 Data de Validade: 05/07/2022

Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 27.646 de 10/11/2020
CEVS: 353650501-851-000460-1-9 Data de Validade: 07/07/2022
Razão Social: BERÇÁRIO E ESCOLA INFANTIL LEÃOZINHO O REI DO SABER
EIRELI CNPJ: 34.048.113/0001-89
End: Rua JOSÉ JACINTHO DE CAMPOS, 255 Jardim N. Sra Auxiliadora Município: PAULINIA SP
Resp. Legal e Resp. Técnico: VIVIAN HELENA ZOTIN GONÇALVES CPF:
37694192860 CBO: 239415 Conselho Prof.: N/A No. Inscr.:204843 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere renovação
da licença de funcionamento para atividade de educação infantil/creches.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 12 de julho de 2021
JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 180 DE 2021
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 1.809 de 25/01/2021
CEVS: 353650501-464-000015-1-1 Data de Validade: 02/07/2022
Razão Social: SIL LIFE BIOTECNOLOGIA LTDA-EPP CNPJ: 16.993.967/0001-51
Endereço: Avenida JOÃO ARANHA, 941 Jardim Planalto Município: PAULINIA UF:
SP
Resp. Legal: GUSTAVO PUPO CARDOSO VERCESI CPF: 15581561869
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Resp. Técnico: DANIELA FRANCHI PEREIRA DA SILVA CAMILO CPF:
27247008806 CBO: 311105
Conselho Prof.: CRQ No. Inscr.:177582 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 12 de julho de 2021
JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 181 DE 2021
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 2021/8091 de 09/04/2021
CEVS: 353650501-562-000074-1-2 Data de Validade: 08/07/2022
Razão Social: SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A CNPJ: 49.930.514/1162-73
End: Avenida ROBERTO SIMONSEN, 1200 Recanto dos Pássaros Município:
PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: MOISÉS DA CUNHA MOUTA CPF: 93822448753
Resp. Técnico: THAIS BORDON PIRONATO CPF: 31694913856 CBO: 223710
Conselho Prof.: CRN No. Inscr.:20.341 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade de fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 12 de julho de 2021
JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 184 DE 2021
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere o cancelamento da licença de funcionamento para atividade de serviços ambulantes em alimentação (CNAE 5612-1/00), e desativação do CEVS nº 35365050156100195316
de BRENDA ISIS SANTOS ANDRADE, conforme protocolo nº 15.787 de
06/07/2021.
Para que não se alegue ignorância é expedido o presente Edital.
Paulínia, 12 de julho de 2021.
JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 186 DE 2021
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 5.376 de 05/03/2021
CEVS: 353650501-863-000694-1-8 Data de Validade: 12/07/2022
Razão Social: KLABIN S/A CNPJ/CPF: 89.637.490/0173-82
Endereço: Rua HENEDINA OLIVEIRA BRESLER, 150 Bela Vista Município: PAULINIA UF: SP
Resp. Legal: RONALDO ADRIANO LAURENTINO CPF: 25892451810
Resp. Técnico: RODOLFO SIMÕES COELHO CPF: 45322643753 CBO: 06105
Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:31.862 D UF:SP Resp. Técnico: SIMONE BERALDO CPF: 15037874866 CBO: 223118 Conselho Prof.: CRM No. Inscr.:71481
UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a licença
de funcionamento para atividade médica ambulatorial restrita a consultas.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.

PAULINIA, 12 de julho de 2021
JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 187 DE 2021
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 3.067 de 09/02/2021
CEVS: 353650501-206-000001-1-6 Data de Validade: 05/07/2022
Razão Social: IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ:
73.048.845/0001-20
Endereço: Rua JOSÉ DA COSTA, 192 SANTA TEREZINHA Município: PAULINIA
UF: SP
Resp. Legal: ANTONINA CRISTINA SOTERO SALA CPF: 80431313849
Resp. Técnico: JOÃO PODOLSKY SALA CPF: 03043036824 CBO: 311105 Conselho Prof.: CRQ No. Inscr.:04446879 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de fabricação de cosméticos,
produtos de perfumaria e de higiene pessoal.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 12 de julho de 2021
JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 189 DE 2021
Comunicado de DEFERIMENTO referente à protocolo: 30623 de 18/12/2020
CEVS: 353650501-521-000050-1-0 Data de Validade: 14/07/2022
Razão Social: KATOEN NATIE DO BRASIL LTDA CNPJ: 40.924.102/0001-18
Endereço: Avenida JOSÉ PUCCINELLI, 419 CASCATA Município: PAULINIA UF:
SP
Resp. Legal: JURGEN JAN DE COCK CPF: 23755590883
Resp. Técnico: REGIANE BECEGATO CPF: 12375728866 CBO: 213205 Conselho Prof.: CRQ No. Inscr.:04132197 UF:SP
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere a renovação da licença de funcionamento para atividade de armazéns gerais - emissão de
warrants.
O responsável assume cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas
referentes as atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não
cumprimento de tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento deste
documento.
PAULINIA, 15 de julho de 2021
JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária
EDITAL Nº 190 DE 2021
A Autoridade Sanitária do Departamento de Vigilância em Saúde defere o cancelamento da licença de funcionamento para atividade odontologica (CNAE 8630-5/04),
e desativação do CEVS nºs 35365050186300045411 e 35365050186300045519
de Tatiana Gallo Ramos, conforme protocolo nº 202117120 de 21/07/2021.
Para que não se alegue ignorância é expedido o presente Edital.
Paulínia, 22 de julho de 2021.
JAQUELINE FEBRAIO
Autoridade Sanitária

CONSELHOS
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PAULÍNIA
CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL PLENO
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O Presidente Pleno do Conselho Municipal de Educação, no uso de suas atribuições, CONVOCA os membros do CME, para se reunirem no dia 06 de agosto
de 2021, das 9h às 11h30 (teto), em atendimento a demanda deste supracitado
Conselho. Não havendo “quórum” (mínimo de 1/3), a sessão será instalada com
qualquer número meia hora após, em segunda convocação.

. 01 membra suplente representante de Clubes de Serviços (Rotary/Lions);
SEM CANDIDATA

Local da Reunião: Reunião Virtual através do aplicativo GOOGLE MEET: Para
participar acesse o link: https://meet.google.com/imv-zkrv-buj

. 01 membra titular representante de Associação de Bairros;
FÁTIMA REGINA BATISTA DOS SANTOS

ORDEM DO DIA:
• Abertura;
• Verificação de presença;
• Informes;
• Aprovação das Atas das reuniões anteriores “Pleno”, referente aos dias:22/06/2021
e 08/07/2021.

. 01 membra suplente representante de Associação de Bairros;
MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA

PAUTA
1. Cronograma de reuniões das comissões do Conselho;
2. Readequação da legislação referente ao Conselho e ao Sistema de Ensino (Lei
3272/2012 Criação do Fórum Municipal Permanente de Educação, acompanhamento do PME, Currículo Municipal);
3. Deliberar sobre medidas a serem tomadas em relação ao não atendimento às
demandas e atribuições do Conselho (respostas a ofícios, análise do calendário
escolar , abertura de escolas).

. 01 membra suplente representante de Entidade de Assistência Social;
ANDREZA DOS SANTOS TEODORO DE CASTRO REIS

. 01 membra suplente representante de entidade religiosa;
ANA PAULA MORGE ALVES LIMA
. 01 membra titular representante da APM no Município;
JÉSSICA LEME DOS SANTOS
. 01 membra suplente representante da APM no Município. ”
TATIANA PINHEIRO DE ARAÚJO CAMPOS
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA DE PAULÍNIA - 2021

-Pauta Aberta;
-Encerramento da ordem do dia.

CONVOCAÇÃO E PAUTA

ANDRÉ LUIS FERNANDES DA SILVA
Presidente Pleno
Conselho Municipal de Educação de Paulínia
Gestão 2021-2022
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
Paulínia, 04 de agosto de 2021
O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher no uso de suas atribuições que lhe
confere a Lei Municipal n° 3.463 de 20 de outubro de 2015, conforme Resolução nº
08/2020, vem informar a relação das candidatas eleitas representantes da Sociedade Civil na eleição do dia 31 de julho de 2021 para o biênio 2021/2023.
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

NOME DA CANDIDATA
PAULA MORGE
ROSE WATANABE
FATIMA
MIRIAM ANTUNES
ANDREZA TEODORO
TÂNIA MARIA
ROSE ABREU
JESSICA LEME
MARIA ILDETE
TATIANA CAMPOS
GENÍZIA SILVA
JOSY
TOTAL

ENTIDADE
I.NAZARENO
LIONS CLUBE
B. VIDA NOVA
AMBAP
AARE
I.NAZARENO
AARE
APM
AARE
APM
A.MÃO AMIGA
APM

TOTAL VOTOS
87
49
47
37
26
19
16
15
07
03
03
01
310

A posse das eleitas fica projetado para 13 de agosto de 2021 às 19 horas no
Salão Nobre da Prefeitura de Paulínia, sendo que eventual alteração será
comunicada às eleitas previamente.
DRA. MIRIAM MARIA ANTUNES DE SOUZA
Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Mulher – CMDM
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
CLASSIFICAÇÃO
. 01 membra titular representante de Clubes de Serviços (Rotary/Lions);
ROSEMARI CLONEI WATANABE

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com deficiência –
CMDPD, CONVOCA, os membros do conselho e convida a população para a 7ª
Reunião Ordinária do Ano de 2021, que ocorrerá no dia 13/08/2021 (sexta-feira),
às 09 horas, no Salão Nobre da Prefeitura de Paulínia cumprindo todas as recomendações de saúde pública de prevenção e combate ao COVID19.
PAUTA:
•
•
•
•
•

Leitura da ata anterior;
Retorno da discussão com a Secretária sobre a Semana de Luta;
Implantação da Residência Inclusiva no município;
Inauguração do Programa “todas in rede”;
Informes gerais.

Paulínia, 02 de agosto de 2021.
OSMAR APARECIDO CAMARGO
Presidente - CMDPD

PAULIPREV
PORTARIA Nº 119/2021
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Artigo 6º da EC 41/2003 c/c § 5º do artigo 40 da Constituição Federal
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
2793/2021, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Especial de Professor por Tempo de Contribuição, nos
termos do art. 6º da EC 41/2003, c/c § 5º do art. 40 da CF, com proventos integrais
calculados pela última remuneração e reajuste pela paridade, ao(à) servidor(a)
público(a) municipal Sr(a). ANA PAULA PORTOZZI, PASEP nº 1.238.324.895-0
matrícula nº 8945-1, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO
BÁSICA II, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.
II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 02/08/2021.
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Paulínia, 03 de agosto de 2021.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária
PORTARIA Nº 120/2021
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE
Artigo 40º, § 1º, inciso III, alínea “b” da Constituição Federal
A Diretoria Executiva do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia – Paulínia Previ, no uso das atribuições conferidas pela
Lei Complementar nº 18, de 09/10/2001, publicada no Semanário Oficial do Município de Paulínia em 19/10/2001, e tendo em vista o que consta do processo nº
2973/2021, resolve:
I- Conceder Aposentadoria Voluntária por Idade, nos termos do § 1º, III, “b” do
art. 40 da CF, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, à razão
de 71,07% de sua média remuneratória, com reajuste pelo INSS, ao(a) servidor(a) público(a) municipal Sra. MARCIA REGINA LIMA DE CAMPOS, PASEP
nº 1.900.101.346-8, matrícula nº 7274-5, ocupante do cargo efetivo de Agente de
Apoio Operacional, do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Paulínia.

PORTARIA Nº 3051/2021
“CONCEDE ADICIONAL DE RISCO A SERVIDOR EFETIVO”
Vereador Fábio de Paula Valadão, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia,
no uso de suas atribuições legais, Resolve:
Art. 1º - Conceder, segundo autoriza a Lei Municipal n.º 3719, de 14 de agosto
de 2019, o Adicional por Função Operacional denominado Adicional de Risco, ao
servidor João Batista Penachin, que exercerá a função de vigia desta Câmara
Municipal de Paulínia, a partir desta data a saber.
Cumpra-se.
Publique-se.
Paulínia, 02 de agosto de 2021.
FABIO DE PAULA VALADÃO
Presidente

II - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos
retroativos à 02/08/2021.
Paulínia, 03 de agosto de 2021.
Beatriz de L. N. Borlina Bernardi
Diretora Previdenciária e Atuária

CÂMARA MUNICIPAL
PORTARIA Nº 3050/2021
“CONCEDE O ABONO DE PERMANÊNCIA AO SERVIDOR SR. JOSÉ JESUS DE OLIVEIRA.
Vereador Fábio de Paula Valadão, Presidente da Câmara Municipal de Paulínia,
no uso de suas atribuições legais, Resolve:
Conceder, o Abono de Permanência ao servidor Sr. José Jesus de Oliveira, funcionário efetivo no cargo de Motorista, na conformidade do § 19 do artigo 40 da
Constituição Federal da República Federal do Brasil, a partir desta data a saber.
Cumpra-se.
Publique-se.
				
Paulínia, 02 de agosto de 2021
FÁBIO DE PAULA VALADÃO
Presidente
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL Nº 01 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 - CEMEP
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
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 2022 nas escolas técnicas profissionalizantes deste município.

7/12
a 9/12/2021
15/12/2021
15/12/2021

1. APRESENTAÇÃO
Este Edital contém as informações e procedimentos necessários para os ingressantes no ano letivo de 2022 nos cursos técnicos das escolas CEMEP - Centro
Municipal de Ensino Profissionalizante “Prof. Osmar Passareli Silveira” e ETEP Escola Técnica de Paulínia, ora denominado PROCESSO SELETIVO 2022.
Solicitamos que, antes de efetuar sua inscrição, leia atentamente as informações
gerais, as normas constantes neste Edital, seus anexos e as possíveis retificações, para certificar-se de que preenche todos os requisito5s exigidos para a participação deste processo seletivo, para o ingresso em um dos cursos oferecidos
pela Municipalidade; o curso de Química ou Informática Concomitante com o Ensino Médio em Período Integral, Química Subsequente ao Ensino Médio no Período
Noturno e Enfermagem Subsequente ao Ensino Médio no Período Matutino.

25 e 26/01/2022

O PROCESSO SELETIVO 2022, será organizado da seguinte forma:

2 e 3/02/2022

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, III e IV) do item b;
b) O critério de avaliação será a análise do histórico escolar conforme especificado
nos anexos referentes a cada um dos cursos oferecidos:
Anexo I) CEMEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL;
Anexo II) ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL;
Anexo III) ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM QUÍMICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO NOTURNO
Anexo IV) ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO MATUTINO
c) Realização de matrícula mediante seleção e classificação conforme descritos
nos anexos (I, II, III e IV) do item b.
d) CRONOGRAMA
DATA
29/07/2021
15/09 a 15/10/2021
16/10 a 31/10/2021
08/11/2021
09/11 a 12/11/2021
6/12/2021

EVENTO
Publicação do Edital nº 001/2021 – Processo Seletivo 2022
Período de Inscrição no Site Oficial da Prefeitura:
www.paulinia.sp.gov.br
Análise dos históricos ou boletins escolares pela
Comissão do Processo Seletivo 2022
Publicação das inscrições indeferidas
Recursos dos Candidatos que foram Indeferidos. O
pedido de recurso ocorrerá na forma presencial nas
escolas em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição.
Publicação da classificação Geral dos Candidatos
após os candidatos indeferidos.

27/01/2022
28 a 31/01/2022
01/02/2022

Recursos da Classificação Geral dos Candidatos. O
pedido de recurso ocorrerá na forma presencial nas
escolas em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição.
Publicação da classificação Geral Final após Recursos.
Publicação da 1ª chamada a partir das 18hoo (no
mural da escola ou site oficial da escola conforme
descritos nos anexos (I,II,III e IV) do item b)
Efetivação de matrícula dos Classificados na 1ª Chamada.
Publicação da 2ª chamada (caso haja desistência) a
partir das 18h000 (no mural da escola ou site oficial
da escola conforme descritos nos anexos (I,II,III e IV)
do item b)
Efetivação de matrícula dos Classificados na 2ª Chamada.
Publicação da 3ª chamada (caso haja desistência)
a partir das 18h00 (no mural da escola ou site oficial
da escola conforme descritos nos anexos (I,II,III e IV)
do item b)
Efetivação de matrícula dos Classificados na 3ª Chamada

ANEXO I
CEMEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – 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 2021
3.2. Não serão aceitas inscrições de candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental em anos anteriores à 2021
4. DO INGRESSO
4.1. Não serão aplicadas provas presenciais
4.2. O critério adotado será a análise do Histórico Escolar, Boletim Escolar, Certificado Escolar ou Declaração da Escola em papel timbrado e assinado conforme
modelo em anexo (Anexo VII).
4.2.1 A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação obtida
pela média aritmética das quatro notas finais de série/ano dos componentes
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática (do item “a” a “d” abaixo descritos), conforme os seguintes critérios:
a) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 6º ano do Ensino Fundamental).
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro
notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
b) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 7º ano do Ensino Fundamental)
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro
notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
c) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 8º ano do Ensino Fundamental)
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro
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notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
d) Língua Portuguesa e Matemática (nota final do 1º bimestre de 2021 do 9º ano
do Ensino Fundamental)
e) Caso o componente curricular de Língua Portuguesa tenha sido subdividido
em outras, como Redação, Produção de texto, Gramática, Comunicação, etc,
deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Língua
Portuguesa.
f) Caso o componente curricular de Matemática tenha sido subdividido em outras, Geometria, Álgebra, Desenho Geométrico, etc, deverá ser considerada
apenas a nota do componente curricular de Matemática.
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 V)
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1. As inscrições para o PROCESSO SELETIVO 2022 serão efetuadas pelo site
www.paulinia.sp.gov.br a partir das 7 (sete) horas do dia 15 de setembro de
2021 até as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15 de
outubro de 2021
5.2. Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente:
5.2.1 Ler este Edital
5.2.2. Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição. O preenchimento dos
dados da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato.
5.2.3. Informar, obrigatoriamente, o número do CPF e o número do documento
de identidade do próprio candidato. Não poderão ser usados RG e/ou CPF
dos pais ou responsáveis. Havendo informação divergente em qualquer
fase do processo o candidato terá sua inscrição cancelada.
5.2.4. Realizar Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato PDF, sendo de responsabilidade do candidato o correto upload da
documentação:
a) Comprovação de escolaridade, sendo aceitos os seguintes documentos:
Boletim Escolar ou Histórico Escolar Parcial ou Certificado ou Declaração
Escolar conforme anexo VII contendo o quinto conceito (resultado final)
das notas de Língua Portuguesa e Matemática dos 6º anos, 7º anos, 8º
anos e as notas do 1º bimestre do 9º ano cursado em 2021.
Os documentos deverão conter nome, carimbo e assinatura do responsável pela instituição, assim como dados para contato.
Documentos que não possuem assinatura digital obrigatoriamente deverão ser assinados pelo responsável da Instituição.
b) No caso de candidatos com deficiência deverá ser feito também o upload
do laudo médico especificando a 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 Os documentos a serem anexados através de Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, devem estar nítidos, sem cortes, sem rasuras, com todas as informações legíveis, em formato PDF e com tamanho máximo de 10Mb.
Documentos ilegíveis serão descartados pela comissão do Processo Seletivo e
a inscrição será indeferida.
5.7 Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso de PDF.
5.8 O candidato deverá conferir as informações e se os dados estiverem corretos,
marcar o campo “declaro que Li o edital do processo seletivo para os cursos no
CEMEP/ETEP. Verifiquei as minhas informações digitadas e CONFIRMO que
elas estão corretas ” e finalizar a inscrição.
5.9 Após finalizar a inscrição, será gerado o comprovante de inscrição que deverá
ser impresso pelo candidato.
5.10 É de responsabilidade do candidato acompanhar as fases do processo seletivo que serão publicados no site da escola (www.cemep.net.br).
5.11 Depois que o candidato confirmar e efetuar sua inscrição não será mais possível fazer alterações.
5.12 Não compete à Comissão Organizadora e nem à instituição requerida a
responsabilidade pelo não preenchimento da inscrição por motivos diversos, a
exemplo de: problemas com equipamentos eletrônicos (computadores, celulares, etc), falta de acesso à internet e outros pelos quais não seja efetivada a
postagem dos documentos solicitados, bem como pela falta da impressão do

comprovante de inscrição.
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 cortes 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
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.
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;
7.2 Os critérios para classificação são os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
8. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
8.1 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 no componente curricular de Matemática;
b) - Ainda persistindo o empate:
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Maior pontuação no componente curricular de Língua Portuguesa;
c) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Matemática ano a ano iniciando
pelo 9º ano, 8º ano, 7ºano e 6º ano sucessivamente;
d) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Língua Portuguesa ano a no
iniciando pelo 9º ano, 8º ano, 7ºano e 6º ano sucessivamente;
e) - Ainda persistindo o empate:
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 sejam preenchidas
9.1.1. CRITÉRIOS PARA A 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos residentes no Município de Paulínia sendo:
a) 40% (quarenta por cento) das vagas destinadas aos candidatos oriundos
da rede pública;
b) 40% (quarenta por cento) das vagas destinadas aos candidatos oriundos
da rede privada.
Os outros 20% (vinte por cento) das vagas são para os candidatos residentes
em outros municípios, assim organizadas:
a) 10% (dez por cento) das vagas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública;
b) 10% (dez por cento) das vagas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada.
9.1.2 CRITÉRIOS PARA A 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada as convocações obedecerão à CLASSIFICAÇÃO GERAL independentemente dos candidatos serem provenientes de escolas públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO
10.1 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 de PDF;
c) Usar 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) Não comparecer para a matrícula na data estipulada;
g) Declarar, na inscrição, ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da
matrícula.
11. DO CURSO OFERECIDO
11.1 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.
12. DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS
12.1 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.
12.2 As datas e horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2021, a partir das 18 horas;
b) Segunda chamada: 27 de janeiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 01 de fevereiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;
12.3 É de responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.
13. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA
13.1 As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da Unidade Escolar www.cemep.net.br, nas datas previstas neste edital;
13.2 O Responsável pelo candidato aprovado deverá comparecer na Secretaria
da Escola, portando a documentação exigida para a efetivação da matrícula nos
dias previstos neste edital, das 8h às 12h e das 13h às 17h;
13.3 Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração para fins de matrícula, com firma reconhecida em Cartório
acompanhada de cópia de documento de identidade (RG, RNE ou CNH) do
procurador para representá-lo;
OBS: As cópias desses documentos ficarão retidas na escola.
13.4 O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será
considerado como desistente da vaga;
13.5 É vedado ao aluno do Ensino Médio concomitante com o Técnico em Informática, frequentar apenas um dos cursos oferecidos, já que são concomitantes;
13.6 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 e CPF);
d) 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;
e) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração
de Conclusão do Curso.
f) Não será efetuada a matrícula do candidato com documentação incompleta.
14. DOS RECURSOS
14.1 Após análise dos históricos ou boletins ou certificados escolares ou declaração escolar (anexo VII) pela Comissão do Processo Seletivo 2022, e na ocorrência de inscrições indeferidas, o número de identificação das mesmas serão
publicadas no site da escola (www.cemep.net.br), no dia 08/11/2021;
14.2 O prazo para interposição dos recursos das inscrições indeferidas será de
09/11/2021 a 12/11/2021;
14.3 O pedido de recurso das inscrições indeferidas deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou sua inscrição,
em impresso próprio (anexo VI), anexando cópia dos documentos citados no
item 5.2.4 deste Edital, bem como cópia da inscrição efetivada;
14.4 Após esse prazo não serão aceitos pedidos de interposição de recurso;
14.5 No dia 06/12/2021 após às 18h será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL
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DOS CANDIDATOS no site da escola: www.cemep.net.br já considerados os
resultados dos recursos.
14.6 O prazo para interposição de recursos da Classificação Geral dos Candidatos
será de 07/12 a 09/12/2021;
14.7 O pedido de recurso da Classificação Geral dos Candidatos deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição, em impresso próprio (anexo VI), no qual registrará o motivo do
seu recurso;
14.8 Após esse prazo não serão aceitos pedidos de interposição de recursos;
14.9 A partir das 18h do dia 15/12/2021, no mural da escola ou site oficial (www.cemep.net.br), será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL FINAL DOS CANDIDATOS e a 1ª chamada dos classificados conforme normas previstas neste Edital.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados e deliberados pela Comissão
de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO II
ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM QUÍMICA CONCOMITANTE COM O ENSINO MÉDIO – PERÍODO INTEGRAL
1. DO CURSO OFERECIDO
1.1 Técnico em Química concomitante com o ensino médio - Período integral
1.2. 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 2021;
3.2 Não serão aceitas inscrições de candidatos que já concluíram o Ensino Fundamental em anos anteriores a 2021.
4. DO INGRESSO
4.1 Não serão aplicadas provas presenciais.
4.2 O critério adotado será o da análise do histórico escolar ou Boletim Escolar
ou Certificado Escolar ou Declaração Escolar em papel timbrado e assinado
conforme modelo em anexo (anexo VII).
4.2.1 A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação obtida
pela média aritmética das quatro notas finais de série/ano dos componentes
curriculares de Língua Portuguesa e Matemática (do item “a” a “d” abaixo descritos), conforme os seguintes critérios:
a) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 6º ano do Ensino
Fundamental).
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
b) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 7º ano do Ensino
Fundamental)
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
c) Língua Portuguesa e Matemática (quinto conceito do 8º ano do Ensino Fundamental)
Não havendo o quinto conceito, calcula-se a média aritmética entre as quatro
notas bimestrais de cada componente requerido obtendo o quinto conceito.
d) Língua Portuguesa e Matemática (nota final do 1º bimestre de 2021 do 9º
ano do Ensino Fundamental)
e) Caso o componente curricular de Língua Portuguesa tenha sido subdividido
em outras, como Redação, Produção de texto, Gramática, Comunicação,
etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de
Língua Portuguesa.
f) Caso o componente curricular de Matemática tenha sido subdividido em outras, Geometria, Álgebra, Desenho Geométrico, etc, deverá ser considerada
apenas a nota do componente curricular de Matemática.
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 V).
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 setembro de 2021 até
as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15 de outubro
de 2021.
5.2 A inscrição envolve os seguintes passos, obrigatoriamente:
5.2.1 Leitura deste Edital;
5.2.2 Preencher o Eletrônico do Formulário de Inscrição. O preenchimento dos
dados da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato;
5.2.3 Informar, obrigatoriamente, o número do CPF e o número do documento
de identidade do próprio candidato. Não poderão ser usados RG e/ou CPF
dos pais ou responsáveis. Havendo informação divergente em qualquer fase
do processo o candidato terá sua inscrição cancelada.
5.2.4 Realizar Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato
PDF, sendo de responsabilidade do candidato o correto upload da documentação:
a) Comprovação de escolaridade, sendo aceitos os seguintes documentos:
Boletim Escolar ou Histórico Escolar Parcial ou Certificado ou Declaração
Escolar conforme anexo VII contendo o quinto conceito (resultado final) das
notas de Língua Portuguesa e Matemática dos 6º anos, 7º anos, 8º anos e
as notas do 1º bimestre do 9º ano cursado em 2021.
Os documentos deverão conter nome, carimbo e assinatura do responsável
pela instituição, assim como dados para contato.
Documentos que não possuem assinatura digital obrigatoriamente deverão
ser assinados pelo responsável da Instituição.
b) No caso de candidatos com deficiência deverá ser feito também o upload
do laudo médico especificando a 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 Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas
os solicitados neste edital, devem estar nítidos, sem cortes e sem rasuras com
todas as informações legíveis, em formato PDF com tamanho máximo de 10Mb.
Documentos ilegíveis serão descartados pela comissão do processo e a inscrição será indeferida;
5.7 Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
5.8 O candidato deverá conferir as informações e se os dados estiverem corretos,
marcar o campo “declaro que Li o edital do processo seletivo para os cursos no
CEMEP/ETEP. Verifiquei as minhas informações digitadas e CONFIRMO que
elas estão corretas” e finalizar a inscrição.
5.9 Após finalizar a inscrição, será gerado o comprovante de inscrição que deverá
ser impresso pelo candidato.
5.10 É de responsabilidade do candidato acompanhar as fases do processo seletivo que serão publicados no site da escola (www.etep.com.br).
5.11 Depois que o candidato efetuar e confirmar a inscrição não será mais possível
fazer alterações.
5.12 Não compete à Comissão Organizadora e nem à instituição requerida a
responsabilidade pelo não preenchimento da inscrição por motivos diversos, a
exemplo de: problemas com equipamentos eletrônicos (computadores, celulares,etc), falta de acesso à internet e outros pelos quais não seja efetivada a
postagem dos documentos solicitados, bem como pela falta da impressão do
comprovante de inscrição.
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
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resia, 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.
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;
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 entre dois ou mais
candidatos, serão aplicados os seguintes critérios para fins de desempate:
a) Maior pontuação no componente curricular de Matemática;
b) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Língua Portuguesa;
c) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Matemática ano a ano iniciando
pelo 9º ano, 8º ano, 7ºano e 6º ano sucessivamente;
d) - Ainda persistindo o empate:
Maior pontuação no componente curricular de Língua Portuguesa ano a ano
iniciando pelo 9º ano, 8º ano, 7ºano e 6º ano sucessivamente;
e) - Ainda persistindo o empate:
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.

9.1.1 CRITÉRIOS PARA A 1ª CHAMADA
Na primeira chamada, 80 % (oitenta por cento) das vagas são para os candidatos residentes no Município de Paulínia sendo:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da
rede pública residentes em Paulínia;
b) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da
rede privada residentes em Paulínia.
Os outros 20% (vinte por cento) das vagas são para os candidatos residentes
em outros municípios, assim organizadas:
a) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes de outros municípios;
b) 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 à CLASSIFICAÇÃO
GERAL independentemente dos candidatos serem provenientes de escolas
públicas ou privadas, residentes ou não em Paulínia.
10. DA DESCLASSIFICAÇÃO
10.1 O candidato será desclassificado se:
a) Deixar de apresentar a documentação exigida ou anexar outra documentação
que não seja a requerida neste edital;
b) Ao fazer o Upload, apresentar documentos cortados, rasurados e ilegíveis ou
em formato diferente do PDF;
c) 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) Não comparecer para a matrícula na data estipulada;
g) Declarar, na inscrição, ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da
matrícula.
11. DO CURSO OFERECIDO
11.1 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.
12. DA PUBLICAÇÃO DA CHAMADA DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS:
12.1 O resultado será publicado:
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a) No mural da escola (caso as atividades presenciais estejam normalizadas);
b) Site oficial da Unidade Escolar: www.etep.com.br;

ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM QUÍMICA SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO NOTURNO

12.2 As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2021, a partir das 18 horas;
b) Segunda chamada: 27 de janeiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 01 de fevereiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências.

1. DO CURSO OFERECIDO
1.1 Técnico em química subsequente ao ensino médio - Período noturno
1.2. Tempo de duração: 2 anos

12.3 É responsabilidade do candidato acompanhar a publicação dos resultados.

3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1. O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 3º ano do ensino médio no ano de 2021 ou ter concluído o Ensino Médio em anos anteriores a 2021.

13. DA CONVOCAÇÃO PARA A MATRÍCULA:
13.1 As convocações para a matrícula serão disponibilizadas no site oficial da
Unidade Escolar, www.etep.com.br, nas datas previstas neste edital;
13.2 O Responsável pelo candidato aprovado deverá comparecer na Secretaria
da Escola, portando a documentação exigida para a assinatura da efetivação da
matrícula nos previstos neste edital, das 9h às 12h e das 13h30m às 19h30m;
13.3 Havendo impedimento do candidato e seu responsável, em comparecer na
Unidade Escolar para a efetivação da matrícula, ele poderá nomear outra pessoa com procuração para fins de matrícula, com firma reconhecida em Cartório
acompanhada de cópia de documento de identidade (RG, RNE ou CNH) do
procurador para representá-lo;
OBS: As cópias desses documentos ficarão retidas na escola.
13.4 O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será
considerado como desistente da vaga;
13.5 É vetado ao aluno do Ensino Médio concomitante com o Técnico em Informática, frequentar apenas um dos cursos oferecidos, já que são concomitantes;
13.6 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 e CPF);
d) 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;
e) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Fundamental ou Declaração
de Conclusão do Curso.
f) Não será efetuada a matrícula do candidato com documentação incompleta
14. DOS RECURSOS
14.1 Após Análise dos históricos ou boletim ou certificados escolares ou declaração escolar (anexo VII) pela Comissão do Processo Seletivo 2022, e na ocorrência de inscrições indeferidas, o número de identificação dos candidatos das
mesma serão publicados no site da escola: www.etep.com.br, no dia 08/11/2021;
14.2 O prazo para interposição dos recursos das inscrições indeferidas será dos
dias 09/11 a 12/11/2021;
14.3 O pedido de recurso das inscrições indeferidas deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou sua inscrição,
em impresso próprio (anexo VI), anexando cópia dos documentos citados no
item 5.2.4 deste Edital, bem como cópia da inscrição efetivada;
14.4 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recurso;
14.5 No dia 06/12/2021 após às 18h será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL
DOS CANDIDATOS no site da escola: www.etep.com.br já considerados os resultados dos recursos;
14.6 O prazo para interposição dos recursos da Classificação Geral dos Candidatos será dos dias 07/12 a 09/12/2021;
14.7 O pedido de recurso da Classificação Geral dos Candidatos deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição, em impresso próprio (anexo VI), no qual registrará o motivo do
seu recurso;
14.8 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recursos;
14.9 A partir das 18h do dia 15/12/2021, no mural da escola ou site oficial (www.
etep.com.br), será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS e
a 1ª chamada dos classificados conforme normas previstas neste Edital.
15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO III

2. DAS VAGAS OFERECIDAS:
2.1. São 50 vagas disponibilizadas

4. DO INGRESSO
4.1 Não serão aplicadas provas presenciais;
4.2. O critério adotado será a análise do histórico escolar ou boletim escolar, certificado escolar ou declaração escolar em papel timbrado e assinado conforme
modelo em anexo (anexo VIII) ;
4.3 A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação obtida pelos candidatos:
4.3.1 A pontuação individual será calculada pela soma dos quintos conceitos
obtidos na primeira série do Ensino Médio depois de aplicados os pesos conforme descrito abaixo:
O quinto conceito de Língua Portuguesa (LP) multiplicado por um (peso 1);
O quinto conceito de Matemática (M) multiplicado por dois (peso 2);
O quinto conceito de Química (Q) multiplicado por trêss (peso 3);
Pontuação final candidato = (nota de LP x 1) + (nota de M x 2) + (nota de Q
x 3).
4.3.2 Caso o componente curricular de Língua Portuguesa tenha sido subdividido em outras, como Redação, Produção de texto, Gramática, Comunicação,
etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Língua Portuguesa.
4.3.3. Caso o componente curricular de Matemática tenha sido subdividido em
outras, Geometria, Álgebra, Desenho Geométrico, etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Matemática.
4.4. 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 V).
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 setembro de 2021 até
as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15 de outubro
de 2021.
5.2 Para se inscrever, o candidato deverá, obrigatoriamente:
5.2.1 Ler este Edital;
5.2.2 Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição. O preenchimento dos dados da inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato;
5.2.3 Informar, obrigatoriamente, o número do CPF e o número do documento
de identidade do próprio candidato. Não poderão ser usados RG e/ou CPF
dos pais ou responsáveis. Havendo informação divergente em qualquer fase
do processo o candidato terá sua inscrição cancelada.
5.2.4 Realizar Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato
PDF, sendo de responsabilidade do candidato o correto upload da documentação:
a) Comprovação de escolaridade, sendo aceitos os seguintes documentos:
I) Histórico Escolar constando as notas de conclusão do Ensino Médio ou;
II) Histórico Escolar Parcial ou Boletim Escolar ou Certificado Escolar ou Declaração Escolar (anexo VIII) constando as notas da primeira série do Ensino Médio para os candidatos que irão concluir o Ensino Médio em 2021;
Os documentos deverão conter nome, carimbo e assinatura do responsável pela instituição, assim como dados para contato;
Documentos que não possuem assinatura digital obrigatoriamente deverão ser assinados pelo responsável da Instituição.
III) Para os que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM até
a edição de 2016 devem fazer upload do Certificado ou Declaração de
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Conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela
Secretaria da Educação do Estado correspondente, obrigatoriamente
constando a pontuação obtida em cada área;
IV) 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 do Estado de São Paulo 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 nesta escola;
5.5 documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, devem estar nítidos, sem corte e sem rasuras com todas
as informações legíveis, em formato PDF com tamanho máximo de 10mb. Documentos ilegíveis serão descartados pela comissão do processo e a inscrição
será indeferida.
5.6 Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
5.7 O candidato deverá conferir as informações e se os dados estiverem corretos,
marcar o campo “declaro que Li o edital do processo seletivo para os cursos no
CEMEP/ETEP. Verifiquei as minhas informações digitadas e CONFIRMO que
elas estão corretas” e finalizar a inscrição.
5.8 Após finalizar a inscrição, será gerado o comprovante de inscrição que deverá
ser impresso pelo candidato.
5.9 É de responsabilidade do candidato acompanhar as fases do processo seletivo
que serão publicados no site da escola (www.etep.com.br).
5.10 Depois que o candidato confirmar e efetuar sua inscrição não será mais possível fazer alterações.
5.11 Não compete à Comissão Organizadora e nem à Instituição requerida a
responsabilidade pelo não preenchimento da inscrição por motivos diversos, a
exemplo de: problemas com equipamentos eletrônicos (computadores, celulares etc.), falta de acesso à internet e outros pelos quais não seja efetivada a
postagem dos documentos solicitados, bem como pela falta da impressão do
comprovante de inscrição.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação;
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 no componente curricular Química;
- Ainda persistindo o empate:
b) Maior pontuação no componente curricular Matemática;
- Ainda persistindo o empate:
c) Maior pontuação no componente curricular Língua Portuguesa;
- Ainda persistindo o empate:
d) 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 sendo:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes em Paulínia;
b) 0% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia;
Os outros 20% (vinte por cento) das vagas são para os candidatos residentes
em outros municípios, assim organizadas:
c) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública residentes de outros municípios;
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 à CLASSIFICAÇÃO GERAL independentemente 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) 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)Não comparecer para a matrícula na data estipulada.
g) Declarar, na inscrição, ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da
matrícula.
10. DO CURSO OFERECIDO
h) 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 ;
11.2 As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2021, a partir das 18 horas;
b) Segunda chamada: 27 de janeiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;
c) Terceira chamada: 01 de fevereiro de 2022, a partir das 18 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 e se
menor o seu responsável legal deverá comparecer portando a documentação
exigida para a assinatura da efetivação da matrícula nos dias previstos neste
edital das 9h às 12h e das 13h30 às 19h30;
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 para fins de matrícula, com firma reconhecida em Cartório
acompanhada de cópia de documento de identidade (RG, RNE ou CNH) do
procurador para representá-lo;
OBS: As cópias desses documentos ficarão retidas na escola.
12.4 O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será
considerado como desistente da vaga;
12.5 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 e CPF) ou se estrangeiro, a Cédula de
Identidade de Estrangeiro (RNE), dentro da validade;
d) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito;
e) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Curso.
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f) Não será efetuada a matrícula do candidato com documentação incompleta.
13. DOS RECURSOS
13.1 Após Análise dos históricos ou boletim ou certificados escolares ou declaração escolar (anexo VIII) pela Comissão do Processo Seletivo 2022, e na ocorrência de inscrições indeferidas, o número de identificação das mesmas serão
publicados no site da escola www.etep.com.br, no dia 08/11/2021;
13.2 O prazo para interposição dos recursos das inscrições indeferidas será dos
dias 09/11 a 12/11/2021;
13.3 O pedido de recurso das inscrições indeferidas deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou sua inscrição,
em impresso próprio (anexo VI), anexando cópia dos documentos citados no
item 5.2.4 deste Edital, bem como cópia da inscrição efetivada;
13.4 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recursos;
13.5 No dia 06/12/2021 após às 18h será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL
DOS CANDIDATOS no site da escola www.etep.com.br já considerados os resultados dos recursos;
13.6 O prazo para interposição dos recursos da Classificação Geral dos Candidatos será dos dias 07/12 a 09/12/2021;
13.7 O pedido de recurso da Classificação Geral dos Candidatos deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição, em impresso próprio (anexo VI), no qual registrará o motivo do
seu recurso;
13.8 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recursos;
13.9 no dia das 18h do 15/12/2021, no mural da escola ou site oficial (www.etep.
com.br) será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS e a 1ª
chamada dos classificados conforme normas previstas neste Edital.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO IV
ETEP EDITAL – PROCESSO SELETIVO 2022 – TÉCNICO EM ENFERMAGEM
SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO – PERÍODO MATUTINO
1. DO CURSO OFERECIDO
a) Técnico em Enfermagem subsequente ao ensino médio - Período matutino;
b) Tempo de duração: 2 anos
c) O início está previsto para o mês de abril de 2022, podendo ser antecipado.
2. DAS VAGAS OFERECIDAS:
São 30 vagas disponibilizadas
3. REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
O candidato deverá estar cursando obrigatoriamente o 3º ano do ensino médio no
ano de 2021 ou ter concluído o Ensino Médio em anos anteriores a 2021.
4. DO INGRESSO
4.1 Não serão aplicadas provas presenciais;
4.2 O critério adotado será a análise do histórico escolar ou boletim escolar ou
certificado escolar ou declaração escolar em papel timbrado e assinado conforme modelo em anexo (anexo IX);
4.3 A classificação final obedecerá a ordem decrescente de pontuação obtida pelos candidatos:
4.3.1 A pontuação individual será calculada pela soma dos quintos conceitos
obtidos na primeira série do Ensino Médio depois de aplicados os pesos conforme descritos abaixo:
O quinto conceito em Língua Portuguesa (LP) multiplicado por um (peso 1);
O quinto conceito de Matemática (M) multiplicado por dois (peso 2);
O quinto conceito de Biologia (B) multiplicado por três (peso 3);
Pontuação final candidato = (nota de LP x 1) + (nota de M x 2) + nota de B x 3).
4.3.2 Caso o componente curricular de Língua Portuguesa tenha sido subdividido em outras, como Redação, Produção de texto, Gramática, Comunicação,
etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Língua Portuguesa.
4.3.3 Caso o componente curricular de Matemática tenha sido subdividido em
outras, Geometria, Álgebra, Desenho Geométrico, etc, deverá ser considerada apenas a nota do componente curricular de Matemática.

4.4 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 V).
5. DAS INSCRIÇÕES
5.1 As inscrições para o Processo Seletivo 2022 serão efetuadas pelo site www.
paulinia.sp.gov.br a partir das 7 (sete) horas do dia 15 de setembro de 2021 até
as 23:59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) do dia 15 de outubro
de 2021.
5.2 Para se inscrever, o candidato deverá obrigatoriamente:
5.2.1 Ler este Edital;
5.2.2 Preencher o Formulário Eletrônico de Inscrição. O preenchimento dos dados na inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato;
5.2.3 Informar, obrigatoriamente, o número do CPF e o número do documento
de identidade do próprio candidato. Não poderão ser usados RG e/ou CPF
dos pais ou responsáveis. Havendo informação divergente em qualquer fase
do processo o candidato terá sua inscrição cancelada.
5.2.4 Realizar Upload da seguinte documentação, obrigatoriamente no formato
PDF, sendo de responsabilidade do candidato o correto upload da documentação:
Comprovação de escolaridade, sendo aceitos os seguintes documentos:
I) Histórico Escolar constando as notas de conclusão do Ensino Médio ou;
II) Histórico Escolar Parcial ou Boletim Escolar ou Certificado Escolar ou Declaração Escolar (anexo IX) constando as notas do primeiro ano do Ensino
Médio para os candidatos que irão concluir o Ensino Médio em 2021;
Os documentos deverão conter nome, carimbo e assinatura do responsável
pela instituição, assim como dados para contato;
Documentos que não possuem assinatura digital obrigatoriamente deverão
ser assinados pelo responsável da Instituição.
III) 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 obrigatoriamente constando a
pontuação obtida em cada área do conhecimento;
IV) 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 nesta escola;
5.5 Os documentos que forem anexados através do Upload devem ser apenas os
solicitados neste edital, devem estar nítidos, sem corte e sem rasuras com todas
as informações legíveis, em formato PDF com tamanho máximo de 10mb. Documentos ilegíveis serão descartados pela comissão do processo e a inscrição
será indeferida.
5.6 Não serão considerados para avaliação arquivos em formato diverso do PDF.
5.7 O candidato deverá conferir as informações e se os dados estiverem corretos,
marcar o campo “declaro que Li o edital do processo seletivo para os cursos no
CEMEP/ETEP. Verifiquei as minhas informações digitadas e CONFIRMO que
elas estão corretas” e finalizar a inscrição.
5.8 Após finalizar a inscrição, será gerado o comprovante de inscrição que deverá
ser impresso pelo candidato.
5.9 É de responsabilidade do candidato acompanhar as fases do processo seletivo que serão publicados no site da escola (www.etep.com.br).
5.10 Depois que o candidato efetuar e confirmar a inscrição não será mais possível fazer alterações.
5.11 Não compete à Comissão Organizadora e nem à Instituição requerida a
responsabilidade pelo não preenchimento da inscrição por motivos diversos, a
exemplo de: problemas com equipamentos eletrônicos (computadores, celulares, etc), falta de acesso à internet e outros pelos quais não seja efetivada a
postagem dos documentos solicitados, bem como pela falta da impressão do
comprovante de inscrição.
6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1 Os candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação;
6.2 Os critérios para classificação serão os apresentados no item 4.2.1 deste edital.
7. DOS CRITÉRIOS PARA DESEMPATE
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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 no componente curricular Biologia;
- Ainda persistindo o empate:
b. Maior pontuação no componente curricular Matemática
- Ainda persistindo o empate:
c. Maior pontuação no componente curricular Língua Portuguesa;
- Ainda persistindo o empate:
d. 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 sendo:
a) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
pública residentes em Paulínia;
b) 40% (quarenta por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede
privada residentes em Paulínia.
Os outros 20% (vinte por cento) das vagas são para os candidatos residentes
em outros municípios, assim organizadas:
a) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede pública residentes de outros municípios;
b) 10% (dez por cento) delas destinadas aos candidatos oriundos da rede privada residentes de outros municípios.
8.2. DOS CRITÉRIOS A PARTIR DA 2ª CHAMADA
A partir da 2ª chamada, as convocações obedecerão à CLASSIFICAÇÃO GERAL independentemente 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) 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) Não comparecer para a matrícula na data estipulada.
g) Declarar, na inscrição, ser residente em Paulínia e não comprovar no ato da
matrícula.
10. DO CURSO OFERECIDO
10.1 Técnico em Enfermagem - Período Matutino - 2 anos - 30 vagas;
10.2 O Técnico em Enfermagem está habilitado a participar de ações de Enfermagem na assistência e cuidados diretos aos pacientes de todas as idades que
precisam de orientação para prevenir doenças e também para os que já estão doentes em estado grave, oferecendo assistência integral fundamental em
procedimentos técnico-científicos. Atua em Unidades Básicas de Saúde, Centro
Geriátrico, Atendimento pré-hospitalar. Nos hospitais pode fazer parte das equipes de Pronto Socorro, Unidade de Internação Clínica e Cirúrgica, Pediatria,
Centro Obstétrico, Centro Cirúrgico, Unidade de Terapia Intensiva e todos os
setores em que a enfermagem atua. Além de outras áreas como Domicílios, Ambulatórios de Empresas, Shopping Center, Laboratórios e Clínicas particulares.
10.3 O material a ser utilizado no curso tais como: material de aula prática e estágio, roupas, jaleco, sapatos brancos, livros, apostilas, luvas, máscaras entre
outros, deverá ser adquirido pelo aluno.
10.4 O uso do uniforme é obrigatório e não deve ser modificado sem prévia autorização 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 ;
11.2 As datas e os horários previstos são:
a) Primeira chamada: 15 de dezembro de 2021, a partir das 18 horas;
b) Segunda chamada: 27 de janeiro de 2022, a partir das 18 horas, se houver
desistências;

c) Terceira chamada: 01 de fevereiro de 2022, a partir das 18 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 previstos neste edital
das 9h às 12h e das 13h30 às 19h30;
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 para fins de matrícula, com firma reconhecida em Cartório
acompanhada de cópia de documento de identidade (RG, RNE ou CNH) do
procurador para representá-lo;
12.4 O candidato que não comparecer na data estipulada para matrícula será
considerado como desistente da vaga;
12.5 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 e CPF) ou se estrangeiro, a Cédula de
Identidade de Estrangeiro (RNE), dentro da validade;
d) Cópia e original do Comprovante de Residência atual (últimos 3 meses): conta de luz, água, telefone ou cartão de crédito;
e) Cópia e original do Histórico Escolar do Ensino Médio ou Declaração de Conclusão do Curso.
f) Não será efetuada a matrícula do candidato com documentação incompleta.
13. DOS RECURSOS
13.1 Após Análise dos históricos ou boletim ou certificados escolares ou declaração escolar (anexo IX) pela Comissão do Processo Seletivo 2022, e na ocorrência de inscrições indeferidas, o número de identificação das mesmas serão
publicados no site da escola www.etep.com.br, no dia 08/11/2021;
13.2 O prazo para interposição dos recursos das inscrições indeferidas será dos
dias 09/11 a 12/11/2021;
13.3 O pedido de recurso das inscrições indeferidas deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou sua inscrição,
em impresso próprio (anexo VI), anexando os documentos citados no item 5.2.4
deste Edital, bem como cópia da inscrição efetivada;
13.4 Após esse prazo não serão aceitos pedidos de interposição dos recurso.
13.5 No dia 06/12/2021 após às 18h será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL
DOS CANDIDATOS no site da escola www.etep.com.br já considerados os resultados dos recursos;
13.6 O prazo para interposição dos recursos da Classificação Geral dos Candidatos será dos dias 07/12 a 09/12/2021;
13.7 O pedido de recurso da Classificação Geral dos Candidatos deverá ser realizado presencialmente na escola em que o candidato teve interesse e efetuou
sua inscrição, em impresso próprio (anexo VI), no qual registrará o motivo do
seu recurso;
13.8 Após esse prazo não serão aceitos pedido de interposição dos recursos;
13.9 A partir das 18h do dia 15/12/2021, no mural da escola ou site oficial (www.
etep.com.br), será publicada a CLASSIFICAÇÃO GERAL DOS CANDIDATOS
e a 1ª chamada dos classificados conforme normas previstas neste Edital.
14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Os casos não previstos neste edital serão analisados pela Comissão de Organização do Processo Seletivo.
ANEXO V
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
TABELA 1 - DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS
PARTE 1
CONCEITO
A
Excelente
Plenamente satisfatório (PS)

NOTA NUMÉRICA
10,00
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Satisfatório pleno
Aprovado superior
Satisfatório com aprofundamento
Satisfatório avançado
Atingiu todos os objetivos (F5)
Resultado bom (RB)
Desenvolvimento progressivo real (DPR)

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

3,00

PARTE 8
CONCEITO

PARTE 2
CONCEITO
A- / B+
Ótimo
Muito bom
Aprovado médio superior

NOTA NUMÉRICA

NOTA NUMÉRICA
1,00

D- / E+
NOTA NUMÉRICA
9,00
PARTE 9
CONCEITO

PARTE 3
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

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

8,00

PARTE 4
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA
7,00

C+ / BRegular para bom
Aprovado médio inferior

PARTE 5
CONCEITO

NOTA NUMÉRICA

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)

6,00

NOTA NUMÉRICA

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

NOTA NUMÉRICA
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:
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
ANEXO VI
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
FORMULÁRIO DE RECURSO

PARTE 6
CONCEITO

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

5,00

REFERENTE: ( ) INSCRIÇÃO
( ) CLASSIFICAÇÃO FINAL
PREENCHIMENTO PELO CANDIDATO:
Nome do candidato:__________________________________________________
RG:_____________________________CPF:____________________________
Número da inscrição:__________ Curso:_________________________________
Motivo do recurso: ________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________
Assinatura do candidato
PREENCHIMENTO PELA COMISSÃO:

PARTE 7

Documentos anexados:
1. Documento comprobatório do quinto conceito (resultado final) das notas de Português e Matemática dos 6º anos, 7º anos, 8º anos e as notas do 1º bimestre do
9º ano cursado em 2021:
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(
(
(
(

) Boletim Escolar
) Histórico Escolar
) Certificado Escolar
) Declaração Escolar conforme anexo 7 ou 8 ou 9
2. Em caso de candidatos com deficiência:
( ) Laudo Médico para o candidato que declarar-se com deficiência.
Parecer da Comissão:
( ) recurso deferido
( ) recurso indeferido
Justificativa:______________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________
Nome por extenso e Assinatura do representante da Comissão

DECLARAÇÃO ESCOLAR
TÉCNICO EM ENFERMAGEM (MATUTINO)
(EM PAPEL TIMBRADO DA ESCOLA OU CARIMBO DA ESCOLAR)
Declaramos, para os devidos fins, que o aluno _________________________,
portador do Rg/RA nº ___________________________, está cursando o 3ª série
do Ensino Médio em 2021 nesta instituição ou já concluiu o Ensino Médio, tendo
obtido respectivamente as seguintes notas (médias finais):
séries/anos
1ª Série - Ensino
Médio

Língua Portuguesa

_____________________________
Local e Data
_____________________________
Telefone de contato
do responsável da Escola

ANEXO VII
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
DECLARAÇÃO ESCOLAR
TÉCNICO EM INFORMÁTICA OU QUÍMICA - PERÍODO INTEGRAL
(EM PAPEL TIMBRADO DA ESCOLA OU CARIMBO DA ESCOLAR)

Matemática

Biologia

____________________________
Assinatura e carimbo do
responsável na escola

PROFª DRA MEIRE T. MULLER PALOMAR
Secretária Municipal de Educação

Declaramos, para os devidos fins, que o aluno ______________________________,
portador do Rg/RA nº ___________________________________, está cursando
o 9º ano do Ensino Fundamental em 2021 nesta instituição, tendo obtido respectivamente as seguintes notas (médias finais):
séries/anos
6º ano
7º ano
8º ano

Língua Portuguesa

Matemática

E no 1º bimestre de 2021 as notas referentes ao 9º ano do Ensino Fundamental:
_____________________________
Local e Data
_____________________________
____________________________
Telefone de contato
Assinatura e carimbo do
do responsável da Escola
responsável na escola
ANEXO VIII
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
DECLARAÇÃO ESCOLAR
TÉCNICO EM QUÍMICA (NOTURNO)
(EM PAPEL TIMBRADO DA ESCOLA OU CARIMBO DA ESCOLAR)
Declaramos, para os devidos fins, que o aluno _________________________,
portador do Rg/RA nº ___________________________, está cursando o 3ª série
do Ensino Médio em 2021 nesta instituição ou já concluiu o Ensino Médio, tendo
obtido respectivamente as seguintes notas (médias finais):
séries/anos
1ª Série - Ensino
Médio

Língua Portuguesa

_____________________________
Local e Data
_____________________________
Telefone de contato
do responsável da Escola

Matemática

Química

____________________________
Assinatura e carimbo do
responsável na escola

ANEXO IX
EDITAL Nº 001/2021 - PROCESSO SELETIVO 2022
VESTIBULINHO 2021 – Ingressantes 2022
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