
 

DIRETORIA DE ENSINO  
REGIÃO GUARULHOS NORTE  
 

Rua Cristóbal Cláudio Elillo, 278- Parque Cecap – Guarulhos – SP CEP 07190-065 |  
Email: degno@educacao.sp.gov.br | Telefone: (11) 2461-5750 
 
 

 

 
 

Núcleo Pedagógico – NPE 

 

 

Comunicação Direta: 107 

Data: 24/03/2022 

 

 

 

 

Assunto: 

PROCESSO SELETIVO - 

EMBAIXADORES CMSP 
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Atenciosamente: 
 

Profa. Vera Curriel 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino Região Guarulhos Norte 
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Processo Seletivo - Embaixadores CMSP 

 

 
 
 

Informamos que o CMSP iniciará o processo seletivo de novos 

embaixadores. As vagas disponíveis para os estudantes embaixadores estão 

disponibilizadas conforme segue:  

 

• 10 estudantes do 5º ano;  

• 21 estudantes dos Anos Finais sendo: (10) do 6º ano,                

                                                          (6) do 7º ano, 

                                                          (5) do 9º ano; 

• 10 estudantes da 1ª série do Ensino Médio; 

• 4 estudantes da EJA - Anos Finais e/ou Ensino Médio.  

 

O processo seletivo obedecerá ao seguinte cronograma:  

• Fase na unidade escolar: 21/03 a 31/03; 

• Fase na Diretoria de Ensino: 01/04 a 06/04  

• Fase no CMSP – 11/04 a 14/04  

• Previsão da divulgação do resultado final: 18/04 no site do CMSP, nas redes 

sociais e nas aulas do CMSP. 

 

Fase na unidade escolar: Cada escola poderá selecionar dois estudantes das 

séries descritas acima.  

 

Para efetuar a inscrição:  

- O estudante precisará apresentar a ficha de inscrição/autorização preenchida 

(modelo em anexo no edital), e, nos casos de estudantes menores de idade, 

assinada pelo responsável.  

- Deverá constar o link de um vídeo de um minuto produzido pelo estudante  

destacando as áreas curriculares de interesse, o modo de acompanhamento das 

aulas do CMSP e a motivação para querer ser um embaixador. Para o acesso ao 
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vídeo e geração do link, será necessário que o estudante suba o material no 

Youtube em formato aberto. 

- Encaminhar a ficha de inscrição e o link do vídeo para o NPE via formulário neste 

link até o dia 06/04/2022. 

 

Fase na D.E: Nesta etapa, a seleção será realizada por uma comissão de PCNP, 

incluindo o PCNP responsável pelo grêmio. Nesta fase, a Diretoria de Ensino 

poderá enviar a inscrição de, no máximo, cinco estudantes, entre Anos Iniciais 

(quinto ano), Finais (exceto oitavo ano), Primeiro Ano do Ensino Médio e EJA. 

 

O edital completo deste processo poderá ser acessado no site do CMSP: 

Mais uma vez agradecemos o apoio das Diretorias de Ensino às ações 

propostas pelo CMSP e nos colocamos à disposição para sanar quaisquer dúvidas 

sobre o processo deste processo seletivo. 

 

Atenciosamente, 

 

Núcleo Pedagógico:  

Juliana Reis, PCNP de Tecnologia – 2461-6783  

Priscila Freitas, PCNP de Arte – 2461-6675 

 

Gislaine Lagareiro  

Diretora Núcleo Pedagógico  

degnonpe@educacao.sp.gov.br 

https://forms.gle/EYwxqFr6CxwCU2vV6
https://forms.gle/EYwxqFr6CxwCU2vV6
https://centrodemidiasp.educacao.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/03/EDITAL-Embaixadores-CMSP-2022.pdf

