EDITAL DE INSCRIÇÕES PARA RESERVA DE VAGA NO

CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE
NÍVEL MÉDIO - TURMA 2018 - 2019
(Convênio FNDE/MEC nº 400012/2011 – Programa Brasil Profissionalizado)

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza (CEETEPS), no
uso de suas atribuições legais, comunica que fará realizar o Processo Público
de Seleção para reserva de vaga para o curso de especialização:

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL
MÉDIO, conforme convênio CEETEPS/FNDE nº 400012/2011 no âmbito do
Programa Brasil Profissionalizado, voltado a graduados em instituições de
ensino superior reconhecidas e que atendam aos requisitos deste edital.

1. Caracterização do curso
1.1 O curso FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

DE NÍVEL MÉDIO será oferecido na modalidade a distância. Atende a
recomendação de currículo da Resolução do CNE 02/2015, com carga horária
de 1000 horas, sendo 700 horas teóricas e 300 horas de atividades práticas e
terá a duração de três semestres.

1.2 O curso será destinado prioritariamente a professores que lecionam
disciplinas específicas dos currículos de educação profissional de nível médio
de instituições públicas e não possuam licenciatura ou equivalente.

1.3 A previsão é que seja realizado de agosto de 2018 a dezembro de 2019.
Durante o curso, os cursistas são submetidos a avaliações presenciais que
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ocorrerem em quatro encontros de um dia ou no máximo de dois dias
consecutivos. Os encontros ocorrem em dias úteis, na cidade de São Paulo
e são obrigatórios. As datas de todos os encontros são divulgadas antes da
matrícula no calendário acadêmico, havendo previsão de um encontro de um
dia na segunda semana de setembro de 2018.

1.5 Não serão cobrados valores, taxas ou mensalidades para participação no
curso.
2. Público-alvo
2.1 O curso de formação pedagógica é destinado a graduados que atuam na
educação profissional de nível médio em escolas públicas, que estejam em
efetivo exercício em sala de aula e não possuam licenciatura em nenhuma
disciplina ou área de estudos.
2.2 Bacharéis, tecnólogos e graduados que não possuam licenciatura em
nenhuma disciplina ou área de estudos e pretendam atuar como professores
na educação profissional também poderão se inscrever neste processo e
serão chamados a participar se as 600 vagas não forem preenchidas pelo
público-alvo do item 2.1.
3. Inscrições para reserva de vagas
3.1 As vagas serão reservadas prioritariamente a professores da educação
profissional de nível médio de escolas públicas que atuam em sala de aula,
de acordo com o item 2.1 deste edital.

3.2. São 600 vagas sendo reservadas 500 vagas para professores do Centro
Paula Souza (GRUPO PAULA SOUZA) e 100 para professores de outras
instituições públicas de educação profissional de nível médio federais,
estaduais ou municipais (GRUPO EXTERNO).

§ 1º Na inscrição, o candidato à reserva de vaga deverá optar por um dos
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grupos de candidatos: professores do Centro Paula Souza ( GRUPO 1),
professores de outras instituições públicas de educação profissional ( GRUPO
2) ou graduados que pretendam atuar na educação profissional de nível
médio (GRUPO 3).
§ 2º O candidato poderá optar por concorrer a uma vaga em apenas um dos
grupos.

3.3 Se o número de candidatos para um dos grupos for inferior às vagas
oferecidas, nos termos do item 3.2, os candidatos disputarão as vagas do
outro grupo, obedecendo-se os mesmos critérios estabelecidos neste edital
para classificação.
3.4 Se o número de candidatos para os dois grupos for inferior às vagas
oferecidas, estas serão reservadas pelos candidatos do item 2.2.
3.5 Se as vagas não forem reservadas pelos candidatos dos itens 2.1 e 2.2
poderão ser reservadas por cursistas reprovados ou desistentes na oferta do
curso de 2017.

4. Inscrições
4.1. As inscrições só poderão ser feitas via internet no seguinte endereço
eletrônico:
http://www.cpscetec.com.br/posacademica/inscricao
4.2 Os candidatos poderão se inscrever para reserva de vaga no período de
15 de junho a 08 de julho de 2018 até às 23:59h e para isto, preencher os
dados no formulário e proceder a postagem do documento de identidade - RG
e do diploma de graduação digitalizados e legíveis.
4.2. São requisitos para a inscrição do público-alvo relacionado no item 2.1:
4.2.1 Ser diplomado em curso de bacharelado ou tecnológico com
validade nacional;
4.2.2 Ter contrato com instituição pública de educação profissional
técnica de nível médio;
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4.2.3 Ter disponibilidade para realizar as atividades a distância e para
comparecer aos encontros presenciais obrigatórios;
4.2.4 Ter conhecimento básico de informática;
4.2.5 Aceitar as normas deste edital, declarando estar ciente de todas
elas.
4.2.5 Ter computador ou qualquer equipamento compatível com acesso
à internet para realizar o curso.
4.3 São requisitos para a inscrição do público-alvo relacionado no item 2.2:
4.3.1 Ser diplomado em curso de bacharelado ou tecnológico com
validade nacional;
4.3.2 Ter disponibilidade para realizar as atividades a distância e para
comparecer aos encontros presenciais obrigatórios;
4.3.3 Ter conhecimento básico de informática;
4.3.4. Aceitar as normas deste edital, declarando estar ciente de todas
elas.
4.3.6 Ter computador ou qualquer equipamento compatível com acesso
à internet para realizar o curso.

5. Classificação para reserva de vagas
5.1 Os inscritos que estão atuando como professores na educação
profissional na data da inscrição (público-alvo relacionado no item 2.1) serão
classificados dentro de dois grupos: professores do Centro Paula Souza e
professores externos (de outras instituições públicas federais, estaduais ou
municipais de educação profissional de nível médio)
5.2 Os professores do “Grupo Paula Souza” e do “Grupo Externo” serão
classificados conforme pontuação de 0 a 100, considerando-se os seguintes
critérios:
5.2.1 Ter vínculo de trabalho por tempo indeterminado (professores
efetivos,

estatutários,

concursados

ou

com

contrato

por prazo

indeterminado): 70 pontos;
5.2.2 Ter contrato de trabalho por tempo determinado ou vínculo
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temporário: 30 pontos;
5.2.3 Tempo de docência em educação profissional de nível médio em
sistema formal de ensino até a data da inscrição, independentemente do
tipo de contrato: *
a) Até 2 anos: 10 pontos;
b) De 2 a 5 anos: 20 pontos;
c) Mais de 5 anos: 30 pontos.
* Esse tempo terá que ser comprovado na Matricula.
§ Único. Havendo empate na pontuação, o candidato mais velho ficará à
frente do candidato com a mesma pontuação.

5.3 Caso as vagas do público–alvo 2.1. não sejam preenchidas, estas
deverão ser preenchidas com os candidatos definidos no item 2.2 que serão
classificados conforme pontuação de 0 a 100, considerando-se a experiência
em educação profissional técnica como professor e a aprovação em concurso
ou processo seletivo público para ingresso como professor.
5.3.1.1. Aprovado em concurso ou processo seletivo para professor de
educação técnica: 50 pontos
5.3.1.2. Até 1 ano: 20 pontos;
5.3.1.3. Mais de 1 a 3 anos: 30 pontos;
5.3.1.4. Mais de 3 a 5 anos: 40 pontos;
5.3.1.5. Mais de 5 anos: 50 pontos;
5.3.1.6. Sem experiência: 10 pontos;
§ Único. Havendo empate na pontuação, o candidato mais velho ficará à
frente do candidato com a mesma pontuação.
6. Divulgação dos resultados
6.1 O resultado da pontuação e a classificação dos inscritos será divulgado
nas datas a seguir nos seguintes sites:
http://www.cpscetec.com.br
http://cpscetec.com.br/posacademica/inscricao

6.1.1 Dia 12 de julho de 2018 a partir das 12h será divulgada a lista de
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candidatos inscritos com a respectiva pontuação e classificação para as
vagas.
§ Único. Os recursos sobre os resultados da pontuação dos candidatos
poderão ser encaminhados em até três dias úteis após a publicação

6.1.2 Dia 18 de julho de 2018: classificação geral e a relação dos candidatos
classificados para uma vaga.
7. Disposições gerais.
8.1 A inexatidão das informações prestadas no formulário de inscrição ou dos
documentos postados eliminará o candidato do processo de reserva de vaga.
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