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GABINETE  

 

 

 

 

Atendimento na Diretoria de Ensino – Atendimento Presencial Externo 

 

O funcionamento da Diretoria de Ensino para atendimento ao público continua ocorrendo no horário 

das 10h às 16h. Porém, a entrada continua controlada na recepção, com atendimento por 

agendamento.   

 Escolas estaduais e particulares: Gestores, funcionários e docentes, preferencialmente via e-mail ou 

telefone.  

   

  Público externo: pais, alunos e demais – atendimento por agendamento. 

 

ATENDIMENTO POR MEIO ELETRÔNICO E TELEFONE  

GABINETE 

  (19) 3803 1603 
desum@educacao.sp.gov.br 

PROTOCOLO 

 (19) 3803 1649 
desumsp@educacao.sp.gov.br 

ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA 

(19) 3803 1649 

desumcaf@educacao.sp.gov.br 

desumncs@educacao.sp.gov.br 

desumnfi@educacao.sp.gov.br 

desumnad@educacao.sp.gov.br  

desumnom@educacao.sp.gov.br 

RECURSOS HUMANOS  

(19) 3803 1362 / 3803 1628 

desumcrh@educacao.sp.gov.br  

desumnap@educacao.sp.gov.br   

desumnfp@educacao.sp.gov.br 

mailto:desum@educacao.sp.gov.br
mailto:desumsp@educacao.sp.gov.br
mailto:desumcaf@educacao.sp.gov.br
mailto:desumncs@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnfi@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnad@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnom@educacao.sp.gov.br
mailto:desumcrh@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnap@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnfp@educacao.sp.gov.br
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INFORMAÇÕES ESCOLARES, MATRÍCULA, TECNOLOGIA 

(19) 3803 1648 

desumcie@educacao.sp.gov.br  

desumnrm@educacao.sp.gov.br  

desumnve@educacao.sp.gov.br 

desumnit@educacao.sp.gov.br 

 

NÚCLEO PEDAGÓGICO 

PATRICIA ELISANGELA POMINI VASCONCELOS patricia.vasconcelos@educacao.sp.gov.br 

ADELMO DA SILVA – PCNP CONVIVA 
adelmosilva@professor.educacao.sp.gov.br 

ANTHONY TANNER – QUÍMICA 
anthony.tanner@educacao.sp.gov.br 

ANTONIO JOÃO BORTOLON –  HISTÓRIA 
antonio.bortolon@educacao.sp.gov.br 

CLAUDENIR VICENTINI – TECNOLOGIA claudenirvicentini@professor.educacao.sp.gov.br 

CLEMILSON FERREIRA PINTO - PCNP Língua Portuguesa clemilsonf@professor.educacao.sp.gov.br 

CRISTINE ELIZABETH B BIONDO – ED. ESPECIAL cristine.biondo@educacao.sp.gov.br 

EMERSON CARLOS FERREIRA – ANOS INICIAIS emerson.ferreira@educacao.sp.gov.br 

EVERILDA CAMILIA LOPES – GEOGRAFIA everilda.lopes@educacao.sp.gov.br 

FABIANA SOUZA DE OLIVEIRA – FILOSOFIA/SOCIOLOGIA foliveira@professor.educacao.sp.gov.br 

FERNANDA MARIA CODOGNO – PROJETOS ESPECIAIS Fernanda.codogno@educacao.sp.gov.br 

GISELE APARECIDA LIMA - PCNP Língua Portuguesa giselelima@professor.educacao.sp.gov.br 

JANETE NERY RODRIGUES – PCNP CONVIVA janetenery@professor.educacao.sp.gov.br 

JULIANA LUCIA S RODRIGUES – ED ESPECIAL julianasquarizzi@professor.educacao.sp.gov.br 

KARIN SERRANETO – CIÊNCIAS karin.serraneto@educacao.sp.gov.br 

LUANA VULCANI– ANOS INICIAIS luanavulcani@professor.educacao.sp.gov.br 

REGINA DE CASTRO – BIOLOGIA castroregina@professor.educacao.sp.gov.br 

ROBERTO DE OLIVEIRA CHIOCA – MATEMÁTICA chioca@professor.educacao.sp.gov.br 

SILVANA DAMIAO FERREIRA DA SILVA – MATEMÁTICA silvana.silva01@educacao.sp.gov.br 

SUELI APARECIDA GALANTE –  ED. FÍSICA sueligalante@professor.educacao.sp.gov.br 

TATIANA DO NASCIMENTO SILVA ALMEIDA – ARTE tatiananascimento@professor.educacao.sp.gov.br 

SUPERVISÃO DE ENSINO 

ADRIANA APARECIDA DE ALMEIDA FACCO adriana.facco@educacao.sp.gov.br 

ANDRE VISALLI NETO andre.neto@educacao.sp.gov.br 

ARILDO ANTONIO DA SILVA JUNIOR arildo.junior@educacao.sp.gov.br 

DANIELA GALANTE B CORDEIRO daniela.cordeiro@educacao.sp.gov.br 

ELISA HELENA CALIL elisa.calil@educacao.sp.gov.br 

EVERALDO CARLOS MARTINS everaldo.martins@educacao.sp.gov.br 

FLAVIA BLAZUTTI ELIAS flavia.elias@educacao.sp.gov.br 

KELI CRISTINA ISHIKAWA DOS SANTOS keli.santos@educacao.sp.gov.br 

mailto:desumcie@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnrm@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnve@educacao.sp.gov.br
mailto:desumnit@educacao.sp.gov.br
mailto:patricia.vasconcelos@educacao.sp.gov.br
mailto:adelmosilva@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:anthony.tanner@educacao.sp.gov.br
mailto:antonio.bortolon@educacao.sp.gov.br
mailto:claudenirvicentini@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:clemilsonf@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:cristine.biondo@educacao.sp.gov.br
mailto:emerson.ferreira@educacao.sp.gov.br
mailto:everilda.lopes@educacao.sp.gov.br
mailto:giselelima@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:janetenery@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:julianasquarizzi@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:karin.serraneto@educacao.sp.gov.br
mailto:luanavulcani@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:castroregina@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:chioca@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:silvana.silva01@educacao.sp.gov.br
mailto:sueligalante@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:tatiananascimento@professor.educacao.sp.gov.br
mailto:adriana.facco@educacao.sp.gov.br
mailto:andre.neto@educacao.sp.gov.br
mailto:arildo.junior@educacao.sp.gov.br
mailto:daniela.cordeiro@educacao.sp.gov.br
mailto:elisa.calil@educacao.sp.gov.br
mailto:everaldo.martins@educacao.sp.gov.br
mailto:flavia.elias@educacao.sp.gov.br
mailto:keli.santos@educacao.sp.gov.br


5 

 

 

 

LUCIANA APARECIDA MALVASO NOGUEIRA luciana.nogueira@educacao.sp.gov.br 

MARCOS FORTES DE BASTOS marcos.bastos@educacao.sp.gov.br 

MARIA VANIA SILVA CAYRES maria.cayres@educacao.sp.gov.br 

MARCO ANDRE marco.andre@educacao.sp.gov.br 

MARIA SOLANGELA DA SILVA DENADAI maria.denadai@educacao.sp.gov.br 

MARTA MARIA DE ARAUJO marta.araujo1@educacao.sp.gov.br 

RAQUEL APARECIDA FERREIRA RODRIGUES raquel.rodrigues02@educacao.sp.gov.br 

REGINA MARCIA SOARES regina.soares01@educacao.sp.gov.br 

RITA DE CASSIA GONÇALES rita.goncales@educacao.sp.gov.br 

SEBASTIÃO APARECIDO FERREIRA sebastiao.ferreira01@educacao.sp.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:luciana.nogueira@educacao.sp.gov.br
mailto:marcos.bastos@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.cayres@educacao.sp.gov.br
mailto:marco.andre@educacao.sp.gov.br
mailto:maria.denadai@educacao.sp.gov.br
mailto:marta.araujo1@educacao.sp.gov.br
mailto:raquel.rodrigues02@educacao.sp.gov.br
mailto:rita.goncales@educacao.sp.gov.br
mailto:mariana.haeitmann@educacao.sp.gov.br
mailto:sebastiao.ferreira01@educacao.sp.gov.br
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PLATAFORMA CONECTADOS – Portal de Atendimento da SEDUC 

Através da nova plataforma de gerenciamento das demandas da SEDUC-SP, as ocorrências 

cadastradas pelos usuários no Portal de Atendimento (https://atendimento.educacao.sp.gov.br) passaram a 

ser gerenciadas pelas Diretorias de Ensino, que podem responder as demandas ou fazer encaminhamentos 

para os órgãos Centrais.  

O site da Diretoria de Ensino já está atualizado com um link direcionado ao portal de atendimento, a 

fim de que as solicitações possam ser cadastradas diretamente na plataforma.  

 

 

 

CENTRAL DE ATENDIMENTO DA SEDUC - 0800  

#Seduc, muitas vezes atendemos o cidadão e constatamos que se trata de um assunto geral da Secretaria. 

A Escola pode passar o nº do  0800 da SEDUC, enfatizando que é um serviço gratuito que atende até 

celular e todos os DDDs. 

 

 

https://atendimento.educacao.sp.gov.br/
https://www.yammer.com/educacao.sp.gov.br/#/Threads/Search?search=%23conectados&hashtag_id=44457295872
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PEDAGÓGICO 

  

NPE – NÚCLEO PEDAGÓGICO 

 

PROGRAMAÇÃO ATPC 

 

Seguem as programações das ATPC da próxima semana (17 a 21/05/2021) para 

os segmentos EF - Anos Iniciais, EF - Anos Finais e EM e reenviamos o Comunicado ATPC 

EFAPE que reafirma as informações. 

 

 Observações: 

A. Salientamos a importância de orientarem os professores das suas Unidades Escolares 
para que: 

-não se percam nos horários e canais/links das formações; 
-assistam a quantidade de ATPC conforme sua carga horária. 

 
 

Vale lembrar que serão desenvolvidas reuniões de trabalho (overview) em Língua 

Portuguesa e Matemática dos Anos Iniciais e Anos Finais do Ensino Fundamental e do Ensino 

Medio. 

  

As reuniões de trabalho contarão com a participação dos PC, PCNP e PAC, visando 

orientar os profissionais sobre as temáticas das ATPC da próxima semana (visão geral) e 

apresentar o roteiro de planejamento que será desenvolvido na ATPC da escola. Para obterem o 

roteiro com a atividade de planejamento, acessem:  

 https://drive.google.com/drive/folders/1UGPSLIMRjy26-ulSjPCv7mrhlQX0dDMS 

  

Segue a programação das próximas reuniões de trabalho: 
 
 
 
 

   
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1UGPSLIMRjy26-ulSjPCv7mrhlQX0dDMS
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EF- Anos Iniciais 
 
  

Terça-feira 
18/05 

13h30 às 14h15 Língua Portuguesa 
(Anos Iniciais) 

SD 3, vol. 2 
Canal Gestão 

Terça-feira 
25/05 

13h30 às 14h15 Matemática 
(Anos Iniciais) 

SD 3, vol. 2 
Canal Gestão 

O Roteiro Formativo com as temáticas do bimestre para Recuperação e Aprofundamento 
nos Anos Iniciais de Língua Portuguesa e Matemática encontra-se no Link 

https://drive.google.com/drive/folders/1JvdtKgWhBbHjTAOcVQENtJEvBwfOUwJs 
  

  
 
 
EF- Anos Finais e EM 
  

 

 
Segunda-feira 

24/05 

8h30 às 9h15 Matemática 
(Anos Finais e EM) 

Retomada/Planejamento 
Canal Gestão 

9h15 às 10h Língua Portuguesa 
(Anos Finais e EM) 

SA 3, vol 2 
Canal Gestão 

Os Roteiros Formativos com as temáticas do bimestre para Recuperação e 
Aprofundamento nos Anos Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio de Língua 

Portuguesa e Matemática encontram- se no Link 
https://drive.google.com/drive/folders/1cIVtyaxC94JY7hy9l29OAEZ1cqyV0OD2  

  
  
   
   

 Atenciosamente,  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1JvdtKgWhBbHjTAOcVQENtJEvBwfOUwJs
https://drive.google.com/drive/folders/1cIVtyaxC94JY7hy9l29OAEZ1cqyV0OD2
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ANOS INICIAIS 
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ANOS FINAIS E ENSINO MÉDIO 
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Links disponíveis: 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/ 

https://drive.google.com/drive/folders/1UGPSLIMRjy26-ulSjPCv7mrhlQX0dDMS 

https://drive.google.com/drive/folders/1JvdtKgWhBbHjTAOcVQENtJEvBwfOUwJs 

https://drive.google.com/drive/folders/1cIVtyaxC94JY7hy9l29OAEZ1cqyV0OD2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/programacao-profissionais-da-educacao/
https://drive.google.com/drive/folders/1UGPSLIMRjy26-ulSjPCv7mrhlQX0dDMS
https://drive.google.com/drive/folders/1JvdtKgWhBbHjTAOcVQENtJEvBwfOUwJs
https://drive.google.com/drive/folders/1cIVtyaxC94JY7hy9l29OAEZ1cqyV0OD2
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BOLETIM COPED Nº 13 

 

 

Informação nº 1: Consulta Pública - Política de Educação Especial do Estado de 

São Paulo 

 

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEDUC-SP), diante do firme compromisso de 

garantir o acesso, a permanência e a participação de todos(as) estudantes, sem exceção, à 

educação de qualidade; assim como do respeito à singularidade de cada estudante, apresenta, 

em documento consolidado, a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo.  

De modo a efetivar uma cultura colaborativa e participativa, a SEDUC-SP disponibiliza este 

documento 

(https://drive.google.com/file/d/1cGqtS3su9ho8PuD3FpMxczP7j480Bk9j/view?usp=sharing) para 

consulta pública, para que estudantes, suas famílias, especialistas, comunidade escolar, demais 

órgãos públicos e a sociedade civil organizada possam colaborar para a construção e organização 

da Política de Educação Especial do Estado de São Paulo.  

Depois de ler o documento, caso queira colaborar com dúvidas, comentários ou sugestões, por 

favor, utilize o seguinte link: https://forms.gle/tMZYJmeKFF4aumpG8 .  

Ressaltamos que este documento estará aberto para contribuições até o dia 31 de maio de 2021.  

Agradecemos a colaboração.  

 

COPED/DEMOD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1cGqtS3su9ho8PuD3FpMxczP7j480Bk9j/view?usp=sharing
https://forms.gle/tMZYJmeKFF4aumpG8
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Informação nº 2: 1ª live – Programa Escola + Segura em ERRD 

 

 

Informamos às 91 Diretorias Regionais de Ensino que no dia 19 de maio de 2021, das 13h às 

14h, via Centro de Mídias de Educação de São Paulo (CMSP) será transmitida a 1ª live – 

Programa Escola + Segura em ERRD: Sistema Nacional e Estadual de Proteção e Defesa Civil.  

Nessa oportunidade, representantes do grupo de trabalho do programa apresentarão as principais 

diretrizes, linhas temáticas e cronograma das trilhas formativas (Profissionais da Educação e dos 

Estudantes EFAF/EM) que acontecerão ao longo de 2021. Além disso, será realizada uma 

introdução aos conceitos da Educação em Redução de Riscos e Desastres (ERRD), tema 

contemporâneo transversal presente no Currículo Paulista e nos materiais de apoio do Currículo 

em Ação, do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio.  

O Programa Escola + Segura em ERRD foi desenvolvido pelas Secretarias de Estado da 

Educação e Segurança Pública e pela Casa Militar, por meio da Defesa Civil Estadual, baseando-

se em princípios internacionais de construção da resiliência a desastres.  

É uma iniciativa que visa ao aumento da resiliência da comunidade escolar, por intermédio de 

ações relacionadas com a promoção do conhecimento sobre riscos e desastres, com a 

comunicação de risco e com a prática de exercícios simulados de situações emergenciais.  

É importante destacar que o Programa Escola + Segura em ERRD está alinhado com as diretrizes 

da Organização das Nações Unidas (ONU) e da campanha mundial Construindo Cidades 

Resilientes (MCR2030) e também com os eixos do Programa Estadual de Prevenção de 

Desastres Naturais e Redução de Riscos - PDN, que foi instituído em 2011 (atualizado no Decreto 

Nº 64.673, de 16 de dezembro de 2019): Diagnóstico (matriz de risco); Monitoramento 

(acompanhamento/emissão de alertas) e Capacitação, Treinamento e Disseminação (ERRD e 

exercícios simulados).  

Dentre os objetivos gerais do Programa destacamos: fortalecer a educação para redução de 

riscos e para resiliência; proteger os estudantes e a comunidade escolar contra riscos e desastres; 

e garantir o planejamento de ações pedagógicas junto à comunidade escolar em face dos 

possíveis perigos e/ou adversidades.  

A live é direcionada para o público-alvo: PCNP; Trio Gestor: Diretores, Vice-Diretores e 

Professores Coordenadores; Professores (em especial das áreas de Ciências Humanas e Sociais 
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Aplicadas (CHS) e Ciências da Natureza (CN) das redes públicas de ensino - estadual e 

municipais); Colaboradores do Programa Escola da Família (Supervisores, PCNP, Professores 

Articuladores, Educadores Universitários e Voluntários); Professor Orientador de Convivência 

(POC), PCNP de Convivência e Supervisor do Conviva e Vice-Diretor; e poderá ser acessada via 

CMSP por meio do Canal Formação de Professores (rede estadual) e Canal Professor da 

Rede Municipal.  

Ressaltamos que o Programa Escola + Segura está estruturado em três frentes de atuação:  

1. Educação em Redução de Riscos e Desastres – ERRD  

2. Alerta sobre riscos de desastres  

3. Protocolo de Proteção à vida  

Contamos com o apoio das 91 Diretorias de Ensino na divulgação das informações para as 

unidades escolares das suas respectivas regiões.  

 

COPED/DECEGEP/CEFAF e CEM 
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Informação nº 3: Inscrição/ Isenção de taxa em Vestibulares 

 

Atenção! Estudantes do Ensino Médio; Articulador(a) dos Grêmios Estudantis; Diretor(a) 

das Escolas de Ensino Médio  

O Departamento de Desenvolvimento Curricular e de Gestão Pedagógica (DECEGEP) encaminha 

informações importantes sobre inscrição/isenção de taxa em vestibulares referentes ao segundo 

semestre de 2021.  

Ressaltamos que é fundamental a divulgação das informações na comunidade escolar e, para 

isso, contamos com o apoio do Grêmio Estudantil e do Conselho de Escola.  

 

1. ENEM 2021  

Os estudantes interessados em solicitar a isenção de taxa do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM) devem se inscrever entre os dias 17 e 28 de maio de 2021, pelo site 

https://enem.inep.gov.br/participante/#!/ .  

Aqueles que se inscreveram e faltaram à última edição do Enem também poderão justificar a 

ausência entre os dias 17 e 28 de maio. O procedimento é necessário para solicitar isenção na 

taxa da próxima edição do exame.  

O resultado dos pedidos de isenção e das justificativas de ausência serão divulgados em 09 de 

junho de 2021. O período de recurso será entre 14 e 16 de junho, e o resultado dos recursos 

será divulgado em 25 de junho.  

O INEP alerta que mesmo aqueles que tiverem a isenção concedida, precisam realizar a inscrição 

no ENEM 2021, quando aberta, em data ainda a ser divulgada.  

Os critérios para solicitar isenção da taxa de inscrição são os seguintes:  

• estar cursando a última série do ensino médio no ano de 2021, em qualquer modalidade de 

ensino, em escola da rede pública;  

 • ter cursado todo o ensino médio em escola da rede pública ou ser bolsista integral na rede 

privada, além de ter renda per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio;  

https://enem.inep.gov.br/participante/#!/
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• ou declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica, por ser membro de família de baixa 

renda e que esteja inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal 

(CadÚnico), desde que informe o seu Número de Identificação Social (NIS) único e válido.  

Para mais informações, acesse: http://enem.inep.gov.br/participante .  

 

2. Vestibular 2021 - Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA  

Já está aberto o período para a solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição 

para o Processo Seletivo ao ITA 2022 que acontecerá de 03/05/2021 a 28/05/2021.  

Localizado em São José dos Campos (SP), o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) é uma 

instituição universitária especializada na área aeroespacial e referência em pesquisa tecnológica 

no país e oferece cursos de graduação em seis especialidades de engenharia: aeronáutica, civil 

(aeronáutica), computação, mecânica (aeronáutica), eletrônica e aeroespacial.  

O ITA concede isenção integral de pagamento da taxa de inscrição para o seu Processo Seletivo 

àqueles candidatos que se enquadrem nas seguintes situações:  

• Candidatos que pertençam à família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais 

(CadÚnico) do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio 

salário-mínimo nacional;  

• Candidatos doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.  

Para solicitar a isenção, o candidato deverá preencher o Formulário de Solicitação de Isenção de 

Pagamento da Taxa de Inscrição (SIPTI) para o Processo Seletivo ao ITA 2022, disponível no 

endereço eletrônico http://www.vestibular.ita.br/  

A cópia do certificado de conclusão do ensino médio ou de declaração escolar de que o candidato 

está cursando o 3º ano do ensino médio, bem como a cópia do CPF, a cópia do RG (Carteira de 8 

Identidade), o Formulário de SIPTI devidamente preenchido, mais o documento comprobatório da 

isenção da taxa de inscrição, deverão ser encaminhados ao e-mail sipti@ita.br, até o dia 

28/05/2021, inclusive.  

A divulgação dos resultados será feita por meio do endereço eletrônico http://www.vestibular.ita.br/ 

no dia 30/06/2021, a partir das 16 horas.  

Para mais informações, acesse: http://www.vestibular.ita.br  

http://enem.inep.gov.br/participante
http://www.vestibular.ita.br/
http://www.vestibular.ita.br/
http://www.vestibular.ita.br/
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 3. Vestibular Faculdade de Tecnologia Termomecânica (FTT) – 2° semestre 2021  

Já está aberta a inscrição para o Vestibular FATEC 2° semestre de 2021.  

A Faculdade de Tecnologia Termomecânica - FTT, localizada em São Bernardo do Campo no 

ABC paulista, oferece cursos superiores gratuitos. Os cursos oferecidos são:  

1) Bacharelado em Engenharia de Alimentos, período matutino.  

2) Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação, período matutino.  

3) Bacharelado em Engenharia de Computação, período noturno.  

4) Bacharelado em Administração, período noturno.  

Diante da situação atual da COVID-19, pensando na segurança de todos e garantindo uma forma 

adequada de seleção dos candidatos, a FTT optou em realizar o processo seletivo aos candidatos 

que: 

 • já concluíram o ensino médio;  

• realizaram o EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO nas edições 2020 (realizada em 

2021), 2019, 2018, 2017, 2016 ou 2015, considerando o aproveitamento dos resultados.  

Essa forma de processo seletivo será uma substituição à prova objetiva e à prova de redação 

neste semestre, especificamente, em função do cenário de pandemia.Cada candidato só poderá 

concorrer a uma única vaga dentre as oferecidas e a opção será feita no ato da inscrição.   

A faculdade disponibiliza “vagas sociais”, aos candidatos com renda bruta mensal familiar, per 

capita, de até R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinquenta reais), equivalente a 1,5 (um e meio) 

saláriomínimo nacional vigente, declarada na inscrição e comprovada no ato da matrícula.  

O processo seletivo será realizado pela VUNESP, sendo de responsabilidade da Faculdade de 

Tecnologia Termomecânica o recebimento, a conferência e a análise dos documentos 

necessários para a matrícula dos candidatos aprovados.  

As inscrições serão realizadas, exclusivamente pela internet, das 10h do dia 04 de maio de 2021 

às 23h59 do dia 31 de maio de 2021, pelo site, mediante o preenchimento da ficha de inscrição 

disponível no site e do pagamento da taxa no valor de R$ 40,00 (quarenta reais), por meio de 

boleto, em qualquer agência bancária até 01 de junho de 2021.  

A classificação final dos candidatos será divulgada em 01 de julho de 2021, a partir das 10h, no 

site www.vunesp.com.br  

http://www.vunesp.com.br/
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Para mais informações, acesse o edital.  

 

4. Vestibulinho ETEC – 2° semestre 2021  

Já estão abertas as inscrições para o Vestibulinho ETEC 2° semestre 2021.  

Serão 45.986 vagas entre cursos técnicos e de especialização nas modalidades presencial, 

semipresencial e on-line. Entretanto, vale ressaltar que o início das aulas de todos os cursos será 

de forma remota ou híbrida (parte presencial e parte virtual), até que as regras do isolamento 

social sejam flexibilizadas e seja possível o retorno às atividades presenciais nas Etecs e nas 

classes descentralizadas.  

O período de inscrição para o segundo semestre de 2021 vai de 07 de maio até as 15 horas 

do dia 02 de junho. Para se inscrever em um dos cursos técnicos, o candidato precisa ter 

concluído ou estar cursando a partir do segundo ano do Ensino Médio.  

Quem já concluiu ou está fazendo a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional 

para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve apresentar uma das 

seguintes certificações:  

• certificado de conclusão do Ensino Médio,  

• declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA,  

• dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA,  

• boletim de aprovação do Encceja enviado pelo Ministério da Educação (MEC) ou o certificado de 

aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas.  

O candidato que fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até a edição de 2016 deve 

apresentar o certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão 

competente.  

Como se inscrever – Os interessados em concorrer a uma vaga devem preencher a ficha de 

inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 19 (dezenove) 

reais. O valor precisa ser pago até 02 de junho, em dinheiro, em qualquer agência bancária, 

mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica; ou pagar, via 

internet, no banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de 

crédito) disponível no site.  
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Os candidatos com dificuldade de acesso à internet, para fazer sua inscrição, poderão utilizar os 

computadores disponibilizados pelas Etecs.  

Para usar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também 

respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS.  

Os interessados devem entrar em contato com a sua unidade para confirmar o horário de 

atendimento e realizar o agendamento.  

A leitura atenta do Manual do Candidato e o preenchimento da ficha de inscrição eletrônica 

(ambos disponíveis em vestibulinhoetec.com.br) é de responsabilidade exclusiva do candidato 

ou de seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), quando menor de 16 anos.  

É importante a divulgação na comunidade escolar e, para isso, contamos com o apoio do Grêmio 

Estudantil e do Conselho de Escola.  

As dúvidas podem ser sanadas por meio dos telefones: (11) 3471- 4071 (Capital e Grande São 

Paulo) e nas demais lcalidades: 0800 772 2829 ou pelo site.  

 

5. Vestibular FATEC – 2° semestre 2021  

Já está aberta a inscrição para o Vestibular FATEC 2° semestre de 2021. Serão 18.160 vagas 

entre os 84 cursos de graduação tecnológica, incluindo Gestão Hospitalar.  

O prazo para a inscrição vai até as 15h de 07 de junho de 2021. O valor da taxa de inscrição é 

de R$ 39 (trinta e nove) reais.  

A seleção dos candidatos será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou on-line.  

A mudança do critério de avaliação se fez necessária para atender ao distanciamento social, 

recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a 

saúde dos candidatos. Serão avaliadas as notas de Língua Portuguesa e Matemática da segunda 

série do Ensino Médio.  

Candidatos que estão cursando o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

ou modalidade semelhante podem apresentar notas referentes ao segundo termo deste ciclo, 

desde que no ato da matrícula comprovem a conclusão do Ensino Médio.  

A previsão é de que as aulas comecem de forma remota (on-line). O retorno para o formato 

presencial deve ocorrer quando as metas para flexibilização da quarentena forem alcançadas.  
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As Fatecs vão disponibilizar computadores aos candidatos que tiverem dificuldade de acesso à 

internet para fazer a sua inscrição.  

Os interessados devem entrar em contato com a unidade para verificar data e horário de 

atendimento. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial 

e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do Centro 

Paula Souza (CPS).  

Como se inscrever – O candidato que quiser disputar uma vaga no Vestibular precisa ter 

concluído ou estar concluindo o Ensino Médio ou equivalente, desde que no ato da matrícula 

comprove a conclusão do curso. Para se inscrever é necessário preencher a ficha de inscrição e o 

questionário socioeconômico, imprimir o boleto e pagar a taxa de R$ 39 (trinta e nove) reais. O 

valor deve ser pago até as 15 horas do dia 07 de junho, em dinheiro, em qualquer agência 

bancária, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica; ou 

pagar, via internet, no banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com 

cartão de crédito) disponível no site vestibularfatec.com.br.  

Candidatos que concluíram o Ensino Médio na rede de escolas estaduais de São Paulo podem 

inserir o Boletim Escolar Digital, disponível no site da Secretaria Estadual de Educação.  

Estudantes das Etecs do CPS podem utilizar o boletim online emitido no Novo Sistema Acadêmico 

(NSA) ou no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga).  

Para o candidato que concluiu o Ensino Médio regular: possuir Histórico Escolar com Certificado 

de conclusão do Ensino Médio.  

O candidato que concluiu o Ensino Médio por meio da EJA ou afins, deve fazer o upload do 

histórico escolar (frente e verso) ou declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por 

agente escolar da escola de origem, contendo as notas finais de Português e Matemática ou 

equivalentes da segunda série do Ensino Médio.  

Quem ainda estiver concluindo o Ensino Médio na modalidade EJA ou modalidades semelhantes 

precisa inserir Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio no ato da 

matrícula.  

Candidatos que concluíram o Ensino Médio por meio de provas ou exames de certificação de 

competências ou de avaliação de jovens e adultos, que sejam decorrentes do Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e 

Adultos (Encceja) devem fazer upload do certificado de conclusão do Ensino Médio (frente e 
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verso), expedido por órgão competente, contendo as notas finais de Português e Matemática ou 

equivalentes do Ensino Médio.  

No ato da inscrição é possível escolher um curso em primeira opção e colocar como segunda 

alternativa: o mesmo curso de primeira opção em outro período na mesma Fatec; o mesmo curso 

de primeira opção oferecido em qualquer período de outra Fatec ou qualquer curso oferecido em 

qualquer Fatec e período. 

É fundamental conferir todos os detalhes no Manual do Candidato, que está disponível no site do 

processo seletivo.  

Para mais informações, seguem os telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 

0800-596 9696 (demais localidades) ou em vestibularfatec.com.br.  

 

6. Vestibular 2021 – UNIVESP  

Reiteramos que estão abertas as inscrições para o Vestibular 2021 da Universidade Virtual do 

Estado de São Paulo (Univesp). Serão 11.020 vagas, destinadas a 305 municípios (capital, litoral 

e interior), para seis cursos, com dois eixos básicos de ingresso, via processo seletivo:  

• Licenciaturas (5.510 vagas, com as opções de Letras, Matemática e Pedagogia); e  

• Computação (5.510 vagas, direcionadas aos cursos de Bacharelado em Tecnologia da 

Informação, Bacharelado em Ciência de Dados e Engenharia de Computação).  

As inscrições terminam dia 20/05, às 23h59, e devem ser feitas pelo site.  

Para mais informações, acesse o link  https://univesp.br/noticias/estao-abertas-as-inscricoes-para-

o-vestibular-2021-da-univesp#.YIb-4JBKjIV  

 

7. Novo Ensino Médio SP – Vestibular Unicamp  

Além disso, aproveitamos para divulgar a Live semanal com o professor José Alves, Diretor do 

Convest/Unicamp, que ocorrerá no dia 19 de maio de 2021, das 13h às 14h.  

A live irá abordar questões sobre o vestibular da Unicamp, as políticas da universidade para 

escola pública e ações de parceria para implementação do Novo Ensino Médio e contará com a 

presença de Gustavo Mendonça - Gestor do Novo Ensino Médio.  

https://univesp.br/noticias/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-vestibular-2021-da-univesp#.YIb-4JBKjIV
https://univesp.br/noticias/estao-abertas-as-inscricoes-para-o-vestibular-2021-da-univesp#.YIb-4JBKjIV
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Para conferir a lista de vestibulares com inscrições abertas, acesse: 

http://www.vunesp.com.br .  

 

COPED/DECEGEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

 

 

                         
RECURSOS HUMANOS 

 

  

NAP- NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

RECADASTRAMENTO ANUAL  

 

Os servidores nascidos no mês de MAIO deverão realizar o recadastramento anual até o 

dia 31/05. A atualização dos dados é obrigatória e deve ser feita no site da Secretaria de Gestão . 

O servidor que perder o prazo terá os vencimentos bloqueados.  
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