Secretaria Acadêmica

EDITAL n.º 02 de 09/11/2020
A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE ARTES, município de São Paulo (SP) atendendo
o disposto no § 3.º do Artigo 62 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do
Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, torna pública a abertura do Processo
Especial de Seleção de Candidatos para preenchimento de vagas remanescentes dos
Cursos Técnicos em: Dança 2º Módulo (tarde e noite), Design de Interiores 2º Módulo
(tarde e noite), Paisagismo 2º Módulo (manhã); Processos Fotográficos 2º módulo (tarde
e noite), para o 1º semestre 2021.
I - Das Disposições Preliminares
1. As vagas a que diz respeito este processo de seleção de candidatos serão aquelas
originadas pela retenção, desistência ou transferência dos alunos matriculados nos cursos
técnicos na ETEC.
2. O processo de classificação de candidatos para as vagas remanescentes será por avaliação
de competências desenvolvidas em:
2.1. Cursos concluídos do mesmo eixo tecnológico, com aproveitamento e devidamente
comprovados, na própria escola ou em outras;
2.2. Estudos realizados fora do sistema formal de ensino (cursos profissionais extracurriculares)
2.3. No trabalho.
3. A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório para o itinerário formativo previsto no
Plano de Curso da Habilitação Profissional Técnica pretendida.
II – Das Inscrições
1. As inscrições deverão ser efetuadas por este link : https://forms.gle/Z9C3frZC55WEGj5V8 ,
no período de 12/11/2020 a 23/11/2020.
2. No ato da inscrição deverão ser enviadas na última etapa do preenchimento do formulário,
citado no item II.1, os seguintes arquivos dos documentos, em pdf:
2.1. Auto-avaliação: roteiro fornecido pela Escola;
2.2. Copia simples da Cédula de Identidade (RG)
2.3. Cópia simples do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio / 2.º Grau ou declaração
firmada pela direção da escola de origem de que está matriculado na 2.ª ou 3.ª série do Ensino
Médio ou dos certificados de eliminação de no mínimo 4 (quatro) disciplinas ou certificado de
aprovação em 2(duas) áreas de estudos para candidato que tenha cursado a Educação de
Jovens e Adultos (EJA);
2.4. Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores realizados em Cursos
Técnicos;
2.7. Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino;
2.8. Cópia simples dos documentos a seguir relacionados, exclusivos para comprovação de
competências adquiridas no trabalho:
a) Carteira Profissional e/ou comprovante de exercício profissional
b) Declaração de autônomo com número de inscrição no ISSQN
c) Cópia de contrato social para proprietários de empresa
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3. Não serão aceitas inscrições pelo correio, e-mail, fac-símile, por procuração, por Internet,
condicional ou fora do prazo.
4. A Inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar
desconhecimento.
III - Do Processo de Avaliação
a)

Para o Curso Técnico de Dança 2º Módulo (tarde e noite);

1. O processo será realizado em duas fases:
1.1. A primeira fase, de caráter eliminatório, será constituída de:
a) Avaliação dos documentos comprobatórios de experiência profissional apresentada e/ou
dos estudos realizados;
b) Análise da autoavaliação, preenchida pelo candidato no ato da inscrição;
c) Avaliação de competências, por meio de prova teórica objetiva que será realizada no dia
30/11/2020 às 14h00 horas, por meio virtual na plataforma Google Forms. O link será
informado pela ETEC de Artes para os candidatos inscritos até um dia antes da prova.
Neste link constarão as instruções para acessar a prova no dia e horário estabelecido para
que esta ocorra. A duração da prova será de 02h00 (duas horas), sendo habilitada às
14h00 e encerrada às 16h00. A partir do término do horário estipulado, o candidato será
impedido de editar as respostas.
Obs: Independente se o candidato tenha respondido ou não todas as questões, no máximo
às 16h00, o candidato deverá clicar no botão enviar para que as respostas sejam recebidas
pelos avaliadores. Após esse horário, o candidato não poderá enviar as respostas. É de
inteira responsabilidade do candidato o envio das respostas, bem como as condições
necessárias para realização da prova, como: acesso à internet e aparelho eletrônico no
qual realizará a avaliação. A comissão não se responsabiliza por eventuais problemas de
acesso e envio.
1.1.2 A avaliação teórica será constituída de uma prova com até 30 (trinta) questões,
podendo haver menos, com respostas dissertativas (preferencialmente) e/ou alternativas
(caso seja proposto pela comissão de avaliação). Caso haja questões alternativas, cada
uma terá 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E), relacionadas às competências profissionais
dos módulos anteriores do Curso Técnico (de dança), constantes no Anexo I deste Edital;
1.1.3 O resultado da prova teórica objetiva será divulgado até o dia 04/12/2020 até às
18h00 no site da ETEC de artes (www.etecdeartes.com.br).
1.1.4 Qualquer questionamento acerca da prova, com a devida justificativa (proposta de
resolução da questão), deverá ser encaminhado somente para Comissão no e-mail
marilia.silveira@etec.sp.gov.br, sob o título “Recurso prova teórica”, no prazo máximo de 48
horas após a divulgação do resultado oficial.
1.1.5 Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50% de aproveitamento na
prova teórica objetiva.
1.2. Segunda fase, de caráter eliminatório, será constituída de:
a) Entrevista;
b) Avaliação prática de dança, realizada de forma online.
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1.2.1 A avaliação será realizada de forma on-line pela plataforma do zoom no dia
07/12/2020 às 14h00. Todos candidatos receberão o link de acesso até um dia antes da
prova. A prova terá a duração de 01h00 (uma hora). O resultado da prova prática da
segunda fase será divulgado até o dia 10/12/2020 no site da ETEC de Artes.
Obs: Para realização da prova, o candidato deverá escolher um espaço que possa se
locomover, afastado de móveis e ruídos, com roupas adequadas para realização de
atividades físicas que não impeça a movimentação. Não será permitido no momento da
avaliação pessoas que não façam parte desse processo seletivo. É de inteira
responsabilidade do candidato baixar o aplicativo do zoom e suas especificações para uso
referenciado ao aparelho que irá utilizar. É de inteira responsabilidade do candidato
condições necessárias para realização da prova, como: acesso à internet, aparelho
eletrônico com o qual realizará a avaliação e download do aplicativo. A comissão não se
responsabiliza por eventuais problemas de acesso a plataforma.
b) Para o Curso Técnico de Design de Interiores 2º Módulo (tarde e noite);
1. O processo será realizado em duas fases:
1.1. A primeira fase, de caráter eliminatório, será constituída de:
a) Avaliação dos documentos comprobatórios de experiência profissional apresentada
e/ou dos estudos realizados;
b) Análise da autoavaliação, preenchida pelo candidato no ato da inscrição;
c) Avaliação de competências, por meio de prova teórica objetiva que será realizada no
dia 30/11/2020 às 14h00 horas, por meio virtual na plataforma Microsoft Forms. O link
será informado pela unidade de ensino da ETEC de Artes para os candidatos inscritos
até um dia antes da prova. Neste link constarão as instruções para acessar a prova no
dia e horário estabelecido para que esta ocorra. A duração da prova será de 02h00
(duas horas), sendo habilitada às 14h00 e encerrada às 16h00. A partir do término do
horário estipulado, o candidato será impedido de editar as respostas.
Obs: Independente se o candidato tenha respondido ou não todas as questões, no
máximo às 16h00, o candidato deverá clicar no botão enviar para que as respostas
sejam recebidas pelos avaliadores. Após esse horário, o candidato não poderá enviar
as respostas. É de inteira responsabilidade do candidato o envio das respostas, bem
como as condições necessárias para realização da prova, como: acesso à internet e
aparelho eletrônico no qual realizará a avaliação. A comissão não se responsabiliza por
eventuais problemas de acesso e envio.
1.1.2 A avaliação teórica será constituída de uma prova com até 30 (trinta) questões,
podendo haver menos, com respostas dissertativas (preferencialmente) e/ou
alternativas (caso seja proposto pela comissão de avaliação). Caso haja questões
alternativas, cada uma terá 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D, E), relacionadas às
competências profissionais dos módulos anteriores do Curso Técnico de Design de
Interiores constantes no Anexo I deste Edital;
1.1.3 O resultado da prova teórica objetiva será divulgado até o dia 03/12/2020 até às
18h00 no site da ETEC de artes.
1.1.4 Qualquer questionamento acerca da prova, com a devida justificativa (proposta de
resolução da questão), deverá ser encaminhado somente para Comissão no e-mail
renata.puig@cps.sp.gov.br, sob o título “Recurso prova teórica”, no prazo máximo de 48
horas após a divulgação do resultado oficial.
1.1.5 Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50% de aproveitamento na
prova teórica objetiva.
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1.2. Segunda fase, de caráter eliminatório, será constituída de:
a) Entrevista, com apresentação de portifólio.
b) Avaliação prática de desenho técnico instrumentado e desenho técnico digital,
realizada de forma online.
1.2.1 A entrevista será realizada de forma on-line pela plataforma do zoom no dia
07/12/2020 com início das entrevistas às 14h00. Todos candidatos receberão um e-mail
com o link de acesso da entrevista e a lista de materiais e softwares necessários para a
avaliação prática até um dia. A entrevista terá duração de 20 minutos, a avaliação
prática será realizada após a entrevista do candidato e terá a duração de 02h00 (duas
horas). Durante a entrevista o aluno irá receber um e-mail com as instruções das
atividades práticas, sendo 1 (uma) avaliação prática de desenho instrumentado manual
e 1 (uma) avaliação prática de desenho instrumentado digital. A entrega da avaliação
deve acontecer pela resposta do e-mail enviado em 02h00 (duas horas), contadas pelo
envio do e-mail com os arquivos de apoio. Em anexo deve constar todos os arquivos
solicitados no e-mail de apoio.
O resultado da prova prática da segunda fase será divulgado até o dia 10/12/2020 no
site da ETEC de Artes.
Obs: Para realização da entrevista e avaliação prática, o candidato deverá escolher um
espaço que possa se comunicar de maneira clara e sem ruídos.
Não será permitido no momento da avaliação pessoas que não façam parte desse
processo seletivo.
É de inteira responsabilidade do candidato baixar o aplicativo do zoom e suas
especificações para uso referenciado ao aparelho que irá utilizar.
É de inteira responsabilidade do candidato condições necessárias para realização da
prova, como: acesso à internet, aparelho eletrônico com o qual realizará a avaliação e
download do aplicativo. A comissão não se responsabiliza por eventuais problemas de
acesso a plataforma.
É de inteira responsabilidade do candidato materiais e softwares necessários para
realização da prova, como: lapiseiras, papeis, réguas, computador, software especifico
e etc. A comissão não se responsabiliza pela falta de material ou problemas técnicos
com o computador do candidato.
c) Para o curso Técnico de Processos Fotográficos 2º módulo (tarde)
1. O processo será realizado em duas fases:
1.1. A primeira fase, de caráter eliminatório, será constituída de:
a) Avaliação dos documentos comprobatórios de experiência profissional apresentada e/ou
dos estudos realizados;
b) Análise da autoavaliação, preenchida pelo candidato no ato da inscrição;
c) Avaliação de competências, por meio de avaliação prática seguida de entrevista que
será realizada no dia 30/11/2020 às 20h00 horas, por meio da plataforma de
videoconferência Google Meet. O link será informado pela unidade de ensino da ETEC de
Artes para os candidatos inscritos através do telefone informado na ficha de inscrição, até
20 minutos antes da prova. Para realizar a avaliação, o candidato deverá estar com uma
câmera fotográfica com controles manuais de operação e com acesso ao Adobe Photoshop
CS2 ou mais recente.
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O resultado da prova prática da primeira fase será divulgado até o dia 03/12/2020 no site
da ETEC de Artes.
1.2. Segunda fase, de caráter eliminatório, será constituída de:
1.2.1 Avaliação de competências, por meio de prova teórica objetiva que será realizada no
dia 07/12/2020, às 20h00, por meio virtual através da plataforma Google Forms e terá 90
minutos de duração. O aluno receberá o link da prova teórica por mensagem de texto pelo
celular as 20:00.
Obs: Independente se o candidato tenha respondido ou não todas as questões, no máximo
às 21h30, o candidato deverá clicar no botão enviar para que as respostas sejam recebidas
pelos avaliadores. Após esse horário, o candidato não poderá enviar as respostas. É de
inteira responsabilidade do candidato o envio das respostas, bem como as condições
necessárias para realização da prova, como: acesso à internet e aparelho eletrônico no
qual realizará a avaliação. A comissão não se responsabiliza por eventuais problemas de
acesso e envio.
1.2.2 A avaliação teórica será constituída de uma prova com até 30 (trinta) questões,
podendo haver menos, com respostas alternativas. Cada uma terá 5 (cinco) alternativas (A,
B, C, D, E), relacionadas às competências profissionais dos módulos anteriores do Curso
Técnico de Processos Fotográficos, constantes no Anexo I deste Edital;
1.2.3 O resultado da prova teórica objetiva será divulgado até o dia 10/12/2020 até às
18h00 no site da ETEC de artes.
1.2.4 Qualquer questionamento acerca da prova, com a devida justificativa (proposta de
resolução da questão), deverá ser encaminhado somente para Comissão no e-mail
pf.artes@etec.sp.gov.br, sob o título “Recurso prova teórica”, no prazo máximo de 48 horas
após a divulgação do resultado oficial.
1.2.5 Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50% de aproveitamento na
prova teórica objetiva.
d) Para o curso Técnico de Paisagismo 2º módulo (manhã)
1. O processo será realizado em duas fases:
1.1. A primeira fase, de caráter eliminatório, será constituída de:
a) Avaliação dos documentos comprobatórios de experiência profissional apresentada e/ou
dos estudos realizados;
b) Análise da autoavaliação, preenchida pelo candidato no ato da inscrição;
c) Entrevista;
d) Apresentação de portifólio digital, em formato PDF ou PPT, relacionado a Arquitetura,
Jardinagem, trabalho em campo ou semelhante. O candidato pode apresentar o que melhor
expressar seus conhecimentos na área. Deve conter ao menos um desenho técnico e um
desenho artístico.
1.1.2. A entrevista e apresentação de portifólio serão realizadas de forma on-line pela
plataforma Google Meeting no dia 01/12/2020 a partir das 13h30. Todos os candidatos
receberão os links de acesso até uma hora antes da avaliação, no e-mail indicado na ficha
de inscrição. A entrevista terá a duração de trinta minutos, será realizada individualmente,
respeitando a ordem de inscrição dos candidatos. O resultado da prova prática da primeira
fase será divulgado até o dia 04/12/2020 no site da ETEC de Artes.
Obs: Para realização da prova, não será permitido pessoas que não façam parte desse
processo seletivo. É de inteira responsabilidade do candidato baixar o aplicativo do Google
Meeting e suas especificações para uso referenciado ao aparelho que irá utilizar. É de
inteira responsabilidade do candidato condições necessárias para realização da prova,
como: acesso à internet, aparelho eletrônico com o qual realizará a avaliação e download
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do aplicativo. A comissão não se responsabiliza por eventuais problemas de acesso à
plataforma.
1.1.3. Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50% de aproveitamento na
primeira fase.
1.2. Segunda fase, de caráter eliminatório, será constituída de:
a) Avaliação de competências, por meio de prova teórica objetiva, contendo dez questões
sobre botânica, biologia e vegetação aplicadas ao Paisagismo.
1.2.1. A prova teórica será realizada de forma on-line pela plataforma Google Forms no dia
07/12/2020 a partir das 13h30. Todos os candidatos receberão os links de acesso até uma
hora antes da avaliação, no e-mail indicado na ficha de inscrição O resultado da prova
teórica da segunda fase será divulgado até o dia 10/12/2020 no site da ETEC de Artes.
1.2.2 Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50% de aproveitamento na
segunda fase.

IV – Da Convocação para a Matrícula
1. O número de vagas disponíveis para efeito desta seleção especial será resultado do número
de alunos da ETEC retidos, desistentes ou transferidos em cada módulo e curso.
2. Após a divulgação dos resultados finais, os candidatos serão convocados por ordem de
classificação, de acordo com vagas disponíveis e poderão solicitar a sua matrícula no módulo
para o qual tiver sido classificado e dentro do calendário previsto.
3. O candidato convocado para matrícula deverá efetivá-la no período previsto para tal e o não
comparecimento no prazo implicará perda da vaga.
4. A matrícula será efetuada nos dias 27/01/2021 e 28/01/2021, das 09h00 às 18h00.
5. Na existência de novas vagas, apuradas após o processo de reclassificação dos alunos da
ETEC, será feita nova convocação de candidatos classificados para matrícula.
6. Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste processo serão
publicados no quadro de avisos localizado no saguão da Etec de Artes e no site
www.etecdeartes.com.br conforme datas constantes no edital, sendo de inteira
responsabilidade do candidato maior ou do seu representante legal, se menor, o seu
acompanhamento, não sendo aceita qualquer alegação de desconhecimento.
8. Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de provas.

V - Sobre o Prazo de Validade da Avaliação
1. Os resultados da avaliação de competências terão validade por 1 (um) ano, contado a partir
da divulgação do resultado final.
2. O candidato, classificado para o 2º, 3º ou 4º módulo que não obteve vaga, poderá ser
classificado no próximo processo especial de seleção realizado pela ETEC, no prazo de
validade da avaliação, com os mesmos pontos obtidos.
VI - Disposições Finais
1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Responsável pelo Processo
de Seleção de Alunos para o Preenchimento de Vagas Remanescentes nos Cursos Técnicos,
ouvido o Diretor da ETEC.
São Paulo, 09 de novembro de 2020.
Cláudio Aparecido Sant´Ana
R.G. 17.350.498-X
Diretor de Escola Técnica
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