
 
 

 

EDITAL n.º 006/2014, de 16/06/2014 
 
 

ABERTURA DE CADASTRO E SELEÇÃO DE ALUNOS PARA OFERTA ESPECIAL 
DE VAGAS PARA CURSO TÉCNICO NA MODALIDADE EAD 

 

A ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DR. DEMÉTRIO AZEVEDO JÚNIOR, município de 
Itapeva  atendendo o disposto no Regimento Comum das Etecs do CENTRO 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA, que trata do ingresso 
de alunos nos cursos e programas oferecidos pelas Etecs, com indicação dos 
requisitos, condições e sistemática do processo, resolve divulgar este edital 
fundamentado no seu artigo 47. 

 

   Artigo 47 - Por razões de ordem didática e/ou administrativa que os 
justifiquem, poderão ser utilizados procedimentos diversificados para 
ingresso, sendo os candidatos deles notificados na ocasião de sua 
inscrição. 

 

1. DA FINALIDADE: 

O presente Edital tem a finalidade de divulgar e estabelecer processo especial de 
seleção e critérios para cadastro e seleção de alunos. 

2. DO CURSO, DAS VAGAS E DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: 

São 40 (quarenta) vagas do 1º módulo do Curso Técnico em Eletrônica, modalidade 
educação a distância, prevendo momentos assíncronos de mediação online a 
distância e encontros presenciais semanais que ocorrerão nas dependências da 
ESCOLA TÉCNICA DR. DEMÉTRIO AZEVEDO JÚNIOR aos sábados, no horário 
compreendido entre 08:00 horas e 14:00 horas. 

O resultado final será divulgado, no site e no saguão da ESCOLA TÉCNICA DR 
DEMÉTRIO AZEVEDO JÚNIOR em 07/07/2014 

3. DO REQUISITO PARA INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 

Para inscrever-se ao processo de cadastro e seleção o Candidato deverá estar 
matriculado a partir da 2ª série do Ensino Médio ou ter concluído o Ensino Médio. 

Deverá comparecer à secretaria acadêmica da unidade portando cópias e originais do 
RG e CPF. 

4. DA TAXA DE INSCRIÇÃO: 

O valor da Taxa de Inscrição é de R$ 40,00 (quarenta reais), que o candidato deverá 
recolher na APM da Escola (em dinheiro), no ato da inscrição. 
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5.  DO PERÍODO DE INSCRIÇÃO: 

As inscrições serão recebidas na secretaria da ESCOLA TÉCNICA DR. DEMÉTRIO 
AZEVEDO JÚNIOR, dos dias 16 de junho a 27 de junho de 2014, das 09:00 horas 
às 18:00 horas. 

6. DO CRITÉRIO DE SELEÇÃO: 

O Processo Seletivo para o curso de Técnico em Eletrônica – EAD – Modalidade 
Semipresencial será dividido em duas etapas. 
 
Primeira Etapa 
 
Dia 29 de junho de 2014, às 08h30 (oito horas e trinta minutos) com duração máxima 
de quatro horas – etapa eliminatória que consistirá de prova escrita, com 40 questões 
de múltipla escolha contemplando as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, 
Ciências Físicas e Biológicas e conhecimentos específicos de Eletrônica. Cada uma 
destas compostas de 10 questões. 
 
Local da realização: ETEC Dr. Demétrio Azevedo Júnior no endereço Avenida Europa, 
1097, Jardim Europa – Itapeva - SP. Maiores informações entrar em contato pelo 
telefone (15) 3522-1077 ou (15) 3524-2484. 
 
O gabarito oficial será divulgado no dia 29 de julho a partir das 14 horas. 
 
A relação dos candidatos classificados será divulgada a partir das 09h00 (nove horas) 
do dia 01 de julho de 2014 no site da ETEC e na própria escola com o agendamento 
da participação dos candidatos selecionados para a segunda etapa. 
 
Segunda Etapa 
 
Entre os dias 02 e 04 de julho de 2014 – etapa classificatória que constará de 
aplicações de dinâmicas de grupo realizadas por equipe composta por profissionais da 
Etec Dr. Demétrio Azevedo Júnior. 
 
As dinâmicas ocorrerão conforme agendamento divulgado na publicação dos 
resultados da primeira etapa na ETEC Dr. Demétrio Azevedo Júnior no endereço 
Avenida Europa, 1097, Jardim Europa – Itapeva - SP 
 
Critérios para a seleção 
 
1ª Etapa: Serão classificados, no máximo, os 80 alunos que obtiverem melhor 
pontuação na prova escrita, sendo que o critério de desempate se dará pela 
quantidade maior de acertos, na ordem em que se apresentam nas disciplinas de: 
A – Eletrônica; 
B – Matemática; 
C – Língua Portuguesa; 
D – Ciências Físicas e Biológicas. 
 
2ª etapa: perfil do candidato: área de interesse, formação, experiência profissional, 
vínculo efetivo e atividades exercidas na vida profissional. Nesta etapa, 50 candidatos 
serão selecionados para matrícula no 1º módulo do curso de Técnico em Eletrônica – 
EAD - Modalidade Semipresencial. 
 



 
 

7. CRITÉRIO DE DESEMPATE: 

No caso de empate ao fim do processo prevalecerá o critério na ordem em que se 
dispõe para definir a classificação dos inscritos: 

1º - maior idade; 
2º - maior tempo de experiência comprovada na área; 
3º - por sorteio. 
 

8.  DATA, HORÁRIO e LOCAL DAS PROVAS 

A prova referente à primeira etapa será realizada no dia  29 de junho de 2014, às 
08h30min na ESCOLA TÉCNICA DR. DEMÉTRIO AZEVEDO JÚNIOR. 

As avaliações referentes à segunda etapa ocorrerão nos dias 02, 03 e 04 de julho na 
ESCOLA TÉCNICA DR. DEMÉTRIO AZEVEDO JÚNIOR, com o agendamento dos 
grupos a ser divulgado no dia 01 de julho de 2014. 

O candidato que chegar após o horário determinado ou não apresentar documento 
oficial original com foto (Cédula de Identidade – RG ou Cédula de Identidade de 
Estrangeiros – RNE ou Certificado de Reservista com foto ou Carteira de Trabalho e 
Previdência Social –CTPS ou Carteira de Habilitação com foto ou Carteira de Registro 
Profissional expedida pelos Conselhos Regionais (OAB, COREN, CREA e outros) 
estará impossibilitado de realizar a avaliação). 

Não serão aceitos protocolos, cópias reprográficas (xerox) dos documentos acima 
citados carteira de estudante (RG escolar, UMES, UBES), certidão de nascimento ou 
casamento, título de eleitor, carteira de habilitação sem foto, crachás e identidade 
funcional de natureza pública ou privada. 

 O candidato deverá chegar com 30 minutos de antecedência.   

Não haverá, em hipótese alguma, revisão nem vista da avaliação. 

9.  DO RESULTADO; 

O resultado da primeira etapa do processo de classificação será divulgado no site e no 
saguão da ESCOLA TÉCNICA DR. DEMÉTRIO AZEVEDO JÙNIOR, no dia 01 de 
julho de 2014, a partir das 09h00min. 

O resultado final do processo de classificação será divulgado no saguão da ESCOLA 
TÉCNICA DR. DEMÉTRIO AZEVEDO JÙNIOR, no dia 07 de julho de 2014, a partir 
das 09h00min. 

10.  DA DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA\; 

— 01 cópia simples acompanhada do original, da Cédula de Identidade (R.G.). 

— 01 cópia simples do CPF. 

— 01 cópia simples acompanhada do original, do Histórico Escolar e Certificado de 
Conclusão do Ensino Médio (2º Grau). 



 
 

Obs.: Na falta da expedição do Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do 

Ensino Médio, trazer uma Declaração de Conclusão, original e recente (com no 

máximo 45 dias) CONTENDO A DATA EM QUE SERÃO EXPEDIDOS OS DOCUMENTOS. 

 Para os alunos que ainda estão cursando o Ensino Médio (2ª ou 3ª Série), trazer uma 

declaração — original e recente (com no máximo 45 dias) — que o(a) aluno(a) é 

regularmente matriculado e qual série/horário está cursando. 

11. DA MATRÍCULA PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS: 

As matrículas, a serem realizadas na secretaria acadêmica da ETEC, iniciar-se-ão no 
dia 07 de julho de 2014 e estender-se-ão até o dia 11 de julho de 2014. 

O(s) candidato(s) será(ão) chamado(s), obedecendo-se rigorosamente a ordem de 
classificação. 

Há necessidade da presença do candidato e/ou responsável no ato da matrícula, 
no caso de aluno menor. Se impossibilitado de comparecer para a realização da 
matrícula, o candidato poderá indicar um representante, portando uma procuração 
simples, juntamente com todos os documentos exigidos. 

A ESCOLA TÉCNICA DR. DEMÉTRIO AZEVEDO JÚNIOR não aceitará matrículas de 
candidatos cuja documentação esteja incompleta, colocando a vaga deste à 
disposição dos próximos classificados.  

Não serão aceitos, sob nenhuma hipótese, documentos via postal, por e-mail, via fax 
ou fora de prazo. 

Não haverá, em hipótese alguma, matrícula condicional, conforme o Regimento 
Comum das Escolas Técnicas Estaduais. 

O candidato que não comparecer no dia e horário estipulados para a matrícula perderá 
direito à vaga pretendida, sendo substituído, obedecendo-se rigorosamente a ordem 
de classificação. 

Não serão fornecidas informações referentes às chamadas para matrículas de 
candidatos por telefone, carta, e-mail, fax. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Os casos omissos serão decididos pela direção da ESCOLA TÉCNICA ou pelo 
GRUPO DE ESTUDO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA – Cetec, consideradas as suas 
respectivas competências. 

 
 

Itapeva, 16 de junho de 2014 
 

_________________________________ 
Patrícia Vieira Fernandes e Barros  

                     Diretor Substituto 
   

 
Controle de Mural 

Afixado em:  _______/______/______ 
 
 
Retirado em: _______/______/______ 
 
 


