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EDITAL n.1! 002, de 22/05/201 7

A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PADRE JOSÉ NUNES DIAS, município de Monte Apraz(vel - SP atendendo o disposto no

§ 3.i do Art igo 62 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadua l de Educação Tecnológica
Paula Souza, torna pública a abertura do Processo Especial de Seleção de Cand idatos para Preenchimento de Vagas
Remanescentes do Curso Técnico em Enfermagem, no 3i e no 411 módulos, em funcionamento no 21! Semestre de
2017.
I - Das Disposições Preliminares
1. As vagas a que diz respeito este processo de seleção de cand idatos serão aquelas originadas pela retenção,

desistência ou tra nsferência dos alunos matriculados no Curso Técn ico em Enfermagem desta Unidade Esco lar.
2. Q processo de classificação de candidatos para as vagas remanescentes será por avalia ção de competências
desenvolvidas em:
2.1. cursos da mesma formação, com aproveitamento satisfatório e devidamente comprovados, efetuados na própria
escola ou em outras;
2.2. no trabalho, somente para os participantes com registro no órgão de classe - CQREN;
3. A avaliação terá caráter eliminatório e classi ficatório para o itinerário formativo previsto no Plano de Curso da
Habil itação Profissional Técnica em Enfermagem .
11 - Da s In scrições
1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, no período de 01/06 / 2017 a 14/ 06/2017, na Diretoria de
Serviço Acadêmico da Unidade Escolar, no horário das 14h às 16h30min e das 19h às 22h .
2. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos:
2. 1. Requerimento próprio fornecido pela Escola, completamente preenchida;
2.2. Autoavaliação: roteiro fornecido pela Escola;
2.3. Cópia Simples da Cédula de Identidade (RG);
2.4. Cópia simples do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio / 2.v Grau ou declara~ão fi rmada pela direção
da escola de origem de que esté matriculado na 2. 1 ou 3.1 séri e do Ensino Médio ou dos cert ificados de eliminação de
no mínimo 4 (quatro) disciplinas ou cert ificado de aprovação em 2 (d uas) éreas de estudos para candidato que tenha
cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ;
2.5. Histôrico ou Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores reali zadoS;
2.6. Cópia simples do Comprovan te de exercício pr~ fi ssi ona l - CQREN, exclusivo para comprovação de competências
adquiridas no trabalho.
3. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-simile, por procuração, por Internet, condicional ou fora do prazo.
4. A Inscri ção im plicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edit al, sobre
as quais o cand idato não poderá alegar desconhecimento.
S. Será el iminado o candidato que não apresentar 05 documentos comprobatórios de estudos ou de experiência
profissiona l.
11 1- 00 Processo de Avaliação

1. Q processo será realizado em uma única fas e:
1.1. Esta fase, de car éter eliminatório, será consti t ~ída de:
~)

Avaliação dos documentos comprobatórios dos estudos realizados e/ou de experiência profissional apresentada;

b) Análise da Autoavaliação, preench ida pelo cand idato no ato da inscrição;
c) Ava liação de competências, por meio de prova teórica objetiva e entrevista contextuali za da que será realizada no
dia 24/06/2017, às 8h , na Etec Padre José Nunes Dias - Monte Aprazível- SPi
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1.1.2 A Avaliação teôrica será constituída de uma prova com 20 (vinte) questões-teste, cada uma com 5 (cinco)
alternativas (A, B, C, O, E), relacionadas às competências profissionais do 19 e 29 módulos ou Cio 19, 29 e 39 módulos
do Curso Técnico em Enfermagem .
2. Levando-se em consideração o aproveitamento dos candidatos, os mesmos serão classificados na escala de
quatro menções :
a) MB: Muito Bom;
bl B: Bom;
cl R: Regular;
d) I: Insatisfatório .
Parágrafo único: Será considerado classificado no processo o cand idato que tenha obtido aproveitamento
satisfatório para promoção ou equivalente às menções MS, B ou R.
2.1. Dependendo da eKistência de vagas, os candidatos classificados, com registro de classe - COREN, que
apresentarem domínio satisfatório (MB e B) das competências desenvolvidas no V' e 29 módu los ou no 19, 29 e 39
módulos, poderão ser matriculados no 32 módulo ou 49 módulo do Curso Técnico em Enfermagem.
2.2. Os candidatos classificados, com registro de classe . COREN, que apresentarem domínio regular (R) das
competências desenvolvidas no 1.9 e 29 módulos ou no 19, 29 e 39 módulos, poderão ser cla ssificados, a critério da
comissão, no módulo subsequente, e se julgada necessário, poderão ser objeto de regime de Progressão Pa rcial.
2.3. Os candidatos çlassificados, sem registro de classe - CDREN, que apresentarem domínio satisfatório (MB, B ou R)
das competências desenvolvidas no 1.9 e 29 módu los ou 12, 29 e 39 módulos, poderão ser classificados no módulo
subsequente.
2.4. Para os candidatos classificados pelo item 2.3, será elaborada uma lista de classificação e um itinerário form ativo,
com prioridade na matrícula para aqueles que apresentarem menor nú!"ero de componentes curriculares a serem
cursados.
2.5. Candidatos que apresentarem necessidade de adaptação em até três componentes curricu lares no 19 módu lo e/
ou no 22 módulo 2 e/ou no 39 módu lo, poderão ser classi ficados no módulo subsequente, em regime de Progressão
Parcia l.
2.6. Ocorrendo empa te, para efeito de classificação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate:
a) Maior idade;
b) Ordem de inscrição.
3. A classificaç1!o fina l será divu lgada no dia 28/07/2017, às 8h na Etec Padre José Nunes Olas · Monte Aprazível- SP.
IV - Da Convocação para a Matrfcula
L O nú mero de vagas disponíveis para efeito desta seleção especial será resultado do número de a1unos da Etec

retidos, desistentes e/ou transferidos em cada módulo.
2. Após a divulgação dos resultados finai s, os candidatos serão convocados por ordem de classificação, de acordo com
vagas disponíveis e poderão solicitar a sua matricu la no módu lo para ~ qua l tiver sido classificado e dentro do
ca lendário previsto.
3. O candidato convocado para matricula deverá .efetivá ·la no período previsto para tal e o não comparecimento no
prazo i mplicará perda da vaga.

4.. A matricu la será efet uada nos dias 10, 11 e 12/07/2017.
5. Na existência de novas vagas, apurad'as após o processo de reclas sificaç30 dos alunos da Etec, será feita nova
convocação de candida tos cla ssificados para matrícula.
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6. Todas as convocações, avisos e resul tados referent es

à

realizaçao deste processo serão publicados na da ta de

28/0 6/ 2017 na Etec Padre José Nunes Dias· Monte Aprazível· SP, sendo de inteira responsabilidade do candida to
maior ou do seu representante legal, se menor, o seu acompanhamento, nao sendo aceita Qualquer alegação de
desconhecimento.

7. Não haverá, em nenhuma hipótese, revisã o de provas.

v - Sobre o Prazo de Validade da Avaliaçã o
1. Os resultados da aval iaçã o de competências terão va lidade por 1 (um) ano, contado a partir da divulgação do
resul tado fina l.

2. O candidato, clas sificado para o 3 v módulo ou 40 módu lo Que não obteve vaga, poderá ser classificado no pró~imo
processo especial de seleção real izado pela Etec, no prazo de validade da avaliação, com os mesmos pon tos obtidos.

2. 1 A convocação será fe ita por e·ma il ou por telefone.
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 do Curso Técnico em Enfermage m, OU'lida a Diretora da Etec.
Monte Aprazível - SP, 22 de Maio de 2017.

Valéria Regina Conaton; Anguera

RG 16.206.101-8/SP
Diretora de Escola Técn ica
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