DIÁRIO OFICIAL
ATOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
Diário Oficial - Ano XXVIII - Edição 1.675 - 06 de Agosto de 2021
GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 3.929, DE 05 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 92/2021 de autoria do Ver. Messias Brito)
“DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA MELHOR IDADE 60+, PARA
REINSERÇÃO DOS IDOSOS NO MERCADO DE TRABALHO NO ÂMBITO
DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Esta Lei estabelece a implementação do Programa Melhor Idade 60+,
vinculado às Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e
de Assistência Social do município, criando condições para que as empresas estabelecidas no município de Paulínia, possam dar prioridade para os idosos, com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, retornarem ao mercado de trabalho.
Artigo 2º - Estabelece um conjunto de políticas públicas dirigidas à reinserção voluntária dos idosos no mercado de trabalho para exercer atividade remunerada ou
não remunerada (voluntária). Também é voltado à intermediação, entre idosos cadastrados, empresas, organizações do terceiro setor interessadas e poder público,
para a divulgação das vagas disponíveis no mercado de trabalho; à capacitação,
reciclagem e requalificação profissional; e à oferta de alternativas ocupacionais
que permitam ao idoso continuar sendo parte da estrutura social e participar efetivamente dela.
Artigo 3º - Promoção da melhoria das condições de saúde e da qualidade de vida
dos idosos por meio do trabalho, o incentivo à promoção de vagas para atividades
remuneradas destinadas aos idosos cadastrados, o cadastramento de idosos que
exerçam atividade autônoma e a criação de mecanismos de formação, qualificação e reciclagem profissional, como formas de promover a reinserção dos idosos
no mercado de trabalho.
Artigo 4º - Vetado.
Artigo 5º - disponibilizar à população idosa um sistema de informações sobre
as vagas de trabalho disponíveis no mercado de trabalho, remuneradas ou não,
capazes de promover a reinserção voluntária desse segmento da população à
atividade laboral em nível local. O programa também visa reduzir o preconceito de
idade, tanto no ambiente de trabalho quanto no processo de contratação do trabalhador, além de promover redes de contatos para as pessoas idosas, no propósito
de minimizar eventual isolamento social.
Artigo 6º - Garantir que nenhum idoso será obrigado a participar do programa,
nem será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será
punido na forma da lei.
Artigo 7º - As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão por conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Paulínia, 05 de Agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
LEI Nº 3.930, DE 05 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 95/2021 de autoria do Ver. Zé Coco)
“INSTITUI O DIA 25 DE JULHO COMO O DIA MUNICIPAL DA CULTURA E
DA PAZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica instituído o dia 25 de julho como o “Dia Municipal da Cultura e da Paz”
e adota, como símbolo, a “Bandeira da Paz”.
Art. 2º - Vetado.
Art. 3º - A “Bandeira da Paz” terá as seguintes características:
I – Confecção em pano branco, medindo 85cm (oitenta e cinco centímetros) de
altura, por 140cm (cento e quarenta centímetros) de comprimento;
II – No seu centro haverá um círculo de cor vermelho-púrpura, com aro de 10cm
(dez centímetros) de largura, por 60cm (sessenta centímetros) de diâmetro;
III- Dentro desse círculo, que terá fundo branco, haverá três esferas na cor vermelho púrpura, colocadas em disposição de triângulo, cada uma delas com diâmetro de 12cm (doze centímetros).
Parágrafo único - A “Bandeira da Paz” de que trata a presente Lei foi criada por
Nicholas Konstantinovich Roerich e é um símbolo que através de suas três esferas
retrata a síntese de todas as artes, de todas as ciências e de todas as religiões,
dentro do círculo da Cultura.
Art. 4º - O poder público incentivará a realização de atividades, projetos e programas artísticos que promovam a Paz Pessoal, Social e Planetária, bem como a
confraternização e o convívio pacífico entres os Seres hominais, animais, vegetais
e minerais, que serão divulgados e apresentados no “Dia da Cultura e da Paz”.
Art. 5º - No “Dia da Cultura e da Paz” poderão ser homenageados cidadãos ou
Instituições que tenham realizado um trabalho expressivo em favor da promoção
da Paz Pessoal, Social e Planetária.
Art. 6º - A Secretaria Municipal de Cultura estabelecerá, por resolução, os critérios
para a indicação e realização da escolha dos homenageados, bem como a forma
em que se dará a celebração da aludida homenagem e a comemoração do “Dia

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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Municipal da Cultura e da Paz”.
Art. 7º - Vetado.
Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 05 de Agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
LEI Nº 3.931, DE 05 DE AGOSTO DE 2021
(Projeto de Lei nº 96/2021 de autoria do Ver. Gibi Professor)
“INSTITUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA A
SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA PRÁTICA DE
ATIVIDADE FÍSICA NO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA.”
		
A Câmara Municipal APROVOU e eu, Prefeito do Município de Paulínia,
SANCIONO e PROMULGO a seguinte Lei:
Artigo 1º - Fica instituída a “SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA
DA PRATICA DE ATIVIDADE FÍSICA” a ser realizada no Município na semana
em que cair o dia 01 DE setembro de cada ano, quando se comemora o Dia do
Profissional de Educação Física no país.
Artigo 2° - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no calendário de eventos do
município, a SEMANA DA CONSCIENTIZAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DA PRATICA
DE ATIVIDADE FÍSICA” bem como a promover a sua divulgação, realizando palestras, seminários, cursos, campanhas e qualquer tipo de evento esportivo e recreativo, tendo por tema a importância da pratica de atividade para a saúde física
e mental do indivíduo.
Artigo 3° - A Semana da Conscientização da Importância da Prática de Atividade
Física tem o objetivo de:
• Ganhos na saúde física e Mental do indivíduo;
• Bem-estar e Qualidade de vida;
• Inclusão Social;
• Prevenir de Doenças;
Artigo 4º - Vetado.
Artigo 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Paulínia, 05 de Agosto de 2021.
EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal
Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Mun. de Chefia de Gabinete
GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário dos Negócios Jurídicos – Interino
DECRETO Nº 8073 DE 02 DE AGOSTO DE 2021
“PERMITE A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO LOTEAMENTO
“SANTORINI RESIDENCIAL CLUB” O USO DAS VIAS DE CIRCULAÇÃO
E DAS ÁREAS DE LAZER DO LOTEAMENTO DENOMINADO “SANTORINI

RESIDENCIAL CLUB” PARA FINS QUE SE SEGUEM”.
O cidadão EDNILSON CAZELLATO, Prefeito do Município de Paulínia, usando
das atribuições de seu cargo e em conformidade com o disposto na Lei Municipal
nº 3.316 de 28 de dezembro de 2012 e com base nos elementos constantes do
Protocolado nº 23.081/2018 e juntadas, DECRETA:
Art.1º.Fica autorizada a Associação dos Proprietários do Loteamento “SANTORINI RESIDENCIAL CLUB”, inscrita no CNPJ sob nº 37.268.636/0001-29, utilizar
as vias de circulação e as áreas de lazer do Arruamento do LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTORINI, aprovado por meio do Decreto nº 7753 de 19 de fevereiro
de 2020, conforme planta de caracterização do Fechamento constante no Protocolo nº 11.029/2020.
Parágrafo único. Em consequência do disposto no “caput” deste artigo, deverá
ser lavrado o competente Termo de Permissão de Uso, que formalizará a permissão de uso.
Art.2º.As vias de circulação e as áreas de lazer, referidas no artigo anterior, deverão ser utilizadas pela permissionária para formação de loteamento fechado, nos
termos da Lei Municipal nº 3.316/2012.
§ 1º Fica vedada a locação a terceiros ou a utilização para fins diversos da área
permissionada além do estabelecido neste decreto.
§ 2º Qualquer outra utilização da área permissionada, deverá ser objeto de autorização específica da Administração Municipal.
Art.3º. A permissionária poderá promover a construção de guarita para controle do
acesso à área fechada, cuja metragem deverá obedecer às normas municipais e
ser aprovada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos, desde que não ocorra
interferência no trânsito externo do loteamento
Art.4º. São de inteira responsabilidade da permissionária as seguintes obrigações:
I - Os serviços de manutenção das vias e praças, dos espaços livres e verdes, das
destinadas aos equipamentos urbanos, das árvores e poda quando necessário;
II - A manutenção e conservação das vias públicas de circulação, do calçamento e
da sinalização de trânsito;
III - A coleta e a remoção de lixo domiciliar deverão ser depositadas na portaria em local apropriado como lixeira e onde houver recolhimento da coleta
pública;
IV - Limpeza das vias públicas;
V - Prevenção de sinistros;
VI - Manutenção, conservação e consumo da rede de iluminação pública;
VII - Outros serviços que se fizerem necessários;
VIII - Garantia da ação livre e desimpedida das autoridades e entidades públicas
que zelam pela segurança e bem estar da população.
Parágrafo único. A Associação dos Proprietários do Loteamento “SANTORINI
RESIDENCIAL CLUB”, poderá, a fim de dar cumprimento ao disposto no caput
deste artigo e sob sua inteira responsabilidade, firmar convênios ou contratar com
órgãos públicos ou entidades privadas.
Art.5º. A permissão de uso é outorgada a título precário e tem caráter gratuito e
intransferível
§ 1º Caso a Administração julgue necessária a revogação da permissão, notificará a permissionária de sua decisão dando-lhe o prazo de 90 (noventa) dias
para a abertura das vias de circulação, independentemente de qualquer medida
judicial.
§ 2º A revogação da permissão não importará em direito da permissionária à indenização de qualquer natureza, inclusive por benfeitorias introduzidas na área.
Art.6º.As despesas com a execução deste Decreto correrão por conta de verbas
próprias consignadas no orçamento, suplementadas se necessário.
Art.7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Paulínia, 02 de agosto de 2021.
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EDNILSON CAZELLATO
Prefeito Municipal

Paulínia, 06 de agosto de 2021.

Lavrado e publicado no Gabinete do Prefeito, na data supra.
PATRÍCIA CALVO MARIN
Secretária Chefe do Gabinete do Prefeito

GUILHERME MELLO GRAÇA
Secretário de Negócios Jurídicos Interino
Lavrada na Secretaria de Negócios Jurídicos e publicada na data supra.

CONSELHOS

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS

CMASP – CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULÍNIA

PORTARIA N.º 029/2021
“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
I, alínea “b” do Decreto nº 4.990, de 27 de setembro de 2002, considerando os
termos do protocolo administrativo nº 28442/2020, pela presente,
R E S O L V E:
I – Instaurar SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA INVESTIGATIVA para apurar
quem, de fato, deu causa aos danos à funilaria e pintura do veículo de placa GFA-9H99, conforme protocolo administrativo nº 28442/2020, que tem como interessada a Secretaria Municipal de Defesa e Desenvolvimento do Meio Ambiente.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
CUMPRA-SE. REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE.

8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PAULÍNIA – CMASP
Informamos à população e aos Conselheiros que compõe este Conselho, que 8ª
Reunião Ordinária Mensal de 2021, será realizada no dia 10/08/2021, às 9 horas, na Casa dos Conselhos, situado na Avenida Getúlio Vargas nº 527 Nova
Paulínia.
Respeitando as medidas de Prevenção e Combate ao Covid-19.
PAUTA:
Leitura e Aprovação da ATA anterior;
Devolutiva dos inscritos para o pleito eleitoral- 2021; - Divisão de tarefas da Comissão de Monitoramento; - Informes Gerais.

-

Paulínia, 06 agosto de 2021.
VALERIA SERRA FREITAS GUIMARÃES
PRESIDENTE DO CMASP
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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
do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monopaSemanário Oficial | Paulínia | Edição 1.675 | Paulínia, 06 de Agosto de 2021 |
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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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