
 

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional 

 

Rede nº 468/19 

Data: 07/10/2019 

 

Assunto:  PRÉ INSCRIÇÃO NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E 

EMPREENDEDORA DE ALUNOS, EX ALUNOS E FAMILIARES DE PESSOAS 

COM DEFICIÊNCIA (URGENTE) 

 

Prezado Diretor 

 

A Equipe de Educação Especial  – PCNP e Supervisor de Ensino,  vem pedir a 

divulgação do  Programa Meu Emprego Trabalho Inclusivo, do Governo de SP, que 

disponibilizará 10 (dez) cursos profissionalizantes realizados pelo Centro Paula Souza, 

por meio de parceria celebrada entre Secretaria de Estado da Educação (SEDUC), por 

intermédio do Centro de Apoio Pedagógico – CAPE, Secretaria dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência (SEDPcD), Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho (SERT) e 

Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS). 

Os cursos são gratuitos e serão oferecidos aos alunos com deficiência maiores 

de 16 (dezesseis) anos de idade e para seus familiares. 

  Enfatizamos a importância de os familiares incentivarem a participação dos 

alunos nos cursos profissionalizantes, uma vez que a educação profissional, é ação 

promotora da inclusão de pessoas com deficiência capaz de proporcionar 

oportunidades de acesso ao mercado de trabalho. 

  Haverá disponibilidade de vaga ao responsável legal interessado em participar 

dos cursos, com o objetivo de oportunizar formação profissional àqueles que convivem 

com os estudantes. 

  

• Cursos profissionalizantes disponíveis para o primeiro bloco: 
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1. Assistente Administrativo 

2. Assistente de Recursos Humanos 

3. Estoquista e almoxarife 

4. Operador de Caixa 

5. Técnica em Vendas 

6. Assistente Contábil, de Crédito e Cobrança 

7. Assistente Financeiro e de Tesouraria 

8. Auxiliar de Escritório 

9. Auxiliar de Logística 

10. Recepção e Atendimento 

  

• Organização das aulas: cada bloco (curso) terá 12 dias de formação, com 

aulas distribuídas em 3 dias na semana. Carga horária das aulas: 4h e 10 

min/dia. 

  

• Local: escolas da rede estadual localizadas próxima a residência do cursista.  

  

Solicitamos a divulgação e o envio dos dados (NOME, RG, CPF, TIPO DE 

DEFICIÊNCIA, TELEFONE, E-MAIL, ENDEREÇO, CEP, BAIRRO, MUNICÍPIO E 

CURSO(S) DE INTERESSE) dos interessados para o e- mail 

marciaherrera@prof@educacao.sp.gov.br até 09/10/2019. 

   

Contamos com a colaboração no envio das informações solicitadas com 

urgência, pois o início do curso está previsto para a primeira semana de novembro, 

podendo ser antecipado caso as turmas sejam organizadas imediatamente. 

  

Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas pela PCNP Marcia Herrera no 

ramal 2209-9850, 11- 981083638 e-mail marciaherrera@prof.educacao.sp.gov.br . 
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Atenciosamente,  

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade  

Dirigente Regional de Ensino  

Diretoria de Ensino – Região Norte 2 

 


