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A ESCOLA TÉCNICA PROFESSOR ADOLPHO ARRUDA MELLO, município de Presidente 

Prudente, atendendo o disposto no § 3.º do Artigo 62 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais 

do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, torna pública a abertura do Processo Especial 

de Seleção de Candidatos para preenchimento de vagas remanescentes do Ensino Médio com 

Habilitação Profissional em Informática para Internet, para o 2° Ano, a cursar no 1º Semestre/2022. 

 

I - Das Disposições Preliminares 

 

1. As vagas a que diz respeito este processo de seleção de candidatos serão aquelas originadas pela 

retenção, desistência ou transferência dos alunos matriculados nos cursos técnicos na ETEC, no seguinte 

curso: Ensino Médio com Habilitação Profissional em Informática para Internet. 

2. O processo de classificação de candidatos para as vagas remanescentes será por avaliação de 

competências desenvolvidas em: 

2.1. cursos concluídos do mesmo eixo tecnológico, com aproveitamento e devidamente comprovados, na 

própria escola ou em outras; 

2.2. estudos realizados fora do sistema formal de ensino (cursos extracurriculares); 

2.3. no trabalho; 

3. A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório para o itinerário formativo previsto no Plano de Curso 

da Habilitação Profissional Técnica pretendida. 

4. Cabe à equipe de professores do curso em questão ao processo de vagas remanescentes, sob orientação 

do Coordenador de Curso e na sua ausência o Coordenador Pedagógico elaborarem, a partir dos resultados 

das avaliações, um plano individual para o (s) candidato (s) aprovado (s) e matriculado (s) indicando, quando 

necessário, roteiro de estudos, atividades a serem desenvolvidas em um programa de adaptações, bem como 

ao Orientador Educacional cabe, de acordo com suas atribuições descritas na (Deliberação CEETEPS 18, de 

16-07-2015) realizar um acompanhamento para os alunos ingressantes neste processo de vagas 

remanescentes. 

 

II – Das Inscrições 

 

1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, no período de 18 de fevereiro a 25 de fevereiro de 

2022, na secretaria desta ETEC, no horário das 08h às 21h de segunda a sexta, exceto feriados. 

2. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

2.1. Requerimento próprio fornecido pela Escola, completamente preenchido; 

2.2. Autoavaliação: roteiro fornecido pela Escola, onde a partir das competências do (s) módulo (s) anteriores 

o candidato deverá informar se têm conhecimento e/ou vivência e/ou experiência; 

2.3. Cópia simples da Cédula de Identidade (RG); 

2.4. Cópia simples do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio / 2.º Grau ou declaração firmada pela 

direção da escola de origem de que está matriculado na 2.ª ou 3.ª série do Ensino Médio ou dos certificados 

de eliminação de no mínimo 4 (quatro) disciplinas ou certificado de aprovação em 2(duas) áreas de estudos 

para candidato que tenha cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

2.5. Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores realizados em Cursos Técnicos; 

2.6. Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino; 

2.7. Cópia simples dos documentos a seguir relacionados, exclusivos para comprovação de competências 

adquiridas no trabalho: 

a) Carteira Profissional e/ou comprovante de exercício profissional; 

b) Declaração de autônomo com número de inscrição no ISSQN; 

c) Cópia de contrato social para proprietários de empresa. 
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3. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-símile, por procuração, por Internet, condicional ou fora do 

prazo. 

4. A Inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 

Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

5. Será eliminado o candidato que não apresentar os documentos comprobatórios de estudos ou de 

experiência profissional. 

 

III - Do Processo de Avaliação 

 

1. O processo será realizado em duas fases: 

1.1. A Primeira fase, de caráter eliminatório, será constituída de: 

a) Avaliação dos documentos comprobatórios de experiência profissional apresentada e/ou dos estudos 

realizados; 

b) Análise da Autoavaliação, preenchida pelo candidato no ato da inscrição; 

c) Avaliação de competências, por meio de prova teórica objetiva que será realizada no dia 03 de março às 

20h00. 

1.1.2 A Avaliação teórica será constituída de uma prova com 30 (trinta) questões-teste, cada uma com 5 

(cinco) alternativas (A, B, C, D, E), relacionadas às competências profissionais dos módulos anteriores do 

Ensino Médio com Habilitação Profissional em Informática para Internet, constantes no Anexo I deste 

Edital; 

1.1.3 O resultado da prova teórica objetiva será divulgado no dia 07 de março de 2022, no mural da secretaria. 

1.1.4 Qualquer questionamento acerca da prova, com a devida justificativa (proposta de resolução da 

questão), deverá ser encaminhado somente para Comissão no e252acad@cps.sp.gov.br, sob o título 

“Recurso Prova teórica”, no prazo máximo de 48 horas, após a divulgação do gabarito oficial. 

1.1.5 Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50% de aproveitamento na prova teórica objetiva. 

 

1.2. Segunda fase, de caráter eliminatório, será constituída de: 

a) Entrevista; 

b) Avaliação prática em laboratório. 

1.2.1 A data, horário e local da realização da segunda fase, será divulgada com o resultado da prova teórica 

objetiva da primeira fase. 

 

2. Levando-se em consideração o aproveitamento da 1ª e 2ª fase do processo, os candidatos serão 

classificados na escala de quatro menções: 

a) MB: Muito Bom; 

b) B: Bom;  

c) R: Regular; 

d) I: Insatisfatório. 

 

Parágrafo único: Será considerado classificado no processo o candidato que tenha obtido aproveitamento 

satisfatório para promoção ou equivalente às menções MB, B ou R. 

 

4. A classificação final será divulgada na Etec no dia 09 de março de 2022 às 22h00 no mural da secretaria. 
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IV – Da Convocação para a Matrícula 

 

1. O número de vagas disponíveis para efeito desta seleção especial será resultado do número de alunos da 

Etec retidos, desistentes ou transferidos em cada módulo e curso. 

2. Após a divulgação dos resultados, os candidatos serão convocados por ordem de classificação, de acordo 

com vagas disponíveis e poderão solicitar a sua matrícula no módulo para o qual tiver sido classificado e 

dentro do calendário previsto. 

3. O candidato convocado para matrícula deverá efetivá-la no período previsto para tal e o não 

comparecimento no prazo implicará perda da vaga. 

4. A matrícula será efetuada no dia 10 de março de 2022. 

5. Na existência de novas vagas, apuradas após o processo de reclassificação dos alunos da Etec, será feita 

nova convocação de candidatos classificados para matrícula.  

6. Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste processo serão publicados nas 

(especificar as datas previstas neste edital e o local), sendo de inteira responsabilidade do candidato maior 

ou do seu representante legal, se menor, o seu acompanhamento, não sendo aceita qualquer alegação de 

desconhecimento. 

8. Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de provas. 

 

V - Sobre o Prazo de Validade da Avaliação 

1. Os resultados da avaliação de competências terão validade por 1 (um) ano, contado a partir da divulgação 

do resultado final.  

2.  O candidato, classificado para o 2º ou 3º ano, que não obteve vaga, poderá ser classificado no próximo 

processo especial de seleção realizado pela Etec, no prazo de validade da avaliação, com os mesmos pontos 

obtidos. 

2.1 A convocação será feita por e-mail ou 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 nos Cursos Técnicos, ouvido o Diretor da Etec. 

 

 

Presidente Prudente,17 de fevereiro de 2022. 

 

 

 

 

 

 

Marcelo Duarte 

3.440.904-8/PR 

 

 

 

 

 

 

 

Controle de Mural 

Afixado em  /  /  

Retirado em  /  /  
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ANEXO I 

1.1. Ensino Médio com Habilitação Profissional em Informática para Internet – 1º Ano 

Língua Portuguesa, 

Literatura e 

Comunicação 

Profissional  

Oralidade: Níveis de linguagem oral aplicados a situações formais e 
informais; Elementos da oralidade:  planejamento; intencionalidade do 
locutor; escuta; regras de comportamento social. Gêneros da 
oralidade: seminário, sarau literário, peças de teatro, contação de 
histórias de tradição oral, aula expositiva, entrevista, atendimento ao 
público, entre outros. Aspectos fundamentais: pistas do texto; 
conhecimento prévio; marcas linguísticas; operadores 
argumentativos; seleção lexical; recursos gráficos. Etapas da leitura: 
decodificar; contextualizar; interpretar; apreender. Gêneros textuais da 
leitura: romance, poema, anúncio publicitário, contrato social, ata, 
contrato de trabalho, anúncio de jornal, guia de recolhimento, entre 
outros. Tipologias textuais e seus aspectos estruturais e gramaticais: 
Sequência textual dialogal; Sequência textual narrativa; Sequência 
textual descritiva. Movimentos literários e seus contextos históricos e 
sociais: Texto como representação do imaginário coletivo; Linguagem 
como construção do patrimônio cultural linguístico. Elaboração e 
apresentação de texto. Aspectos estruturais: contexto comunicativo, 
intencionalidade, circulação, escolha lexical, organização do gênero, 
publicação, níveis de formalidade, papel social do produtor, noções 
das normas da ABNT, entre outros. Gêneros a serem produzidos: 
redação escolar, comunicação nas redes sociais, redação de 
propostas comerciais, ata, cronograma de trabalho, memorando, entre 
outros. Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos 
da área de atuação técnica: Estrutura morfossintática e semântica do 
vocabulário técnico; Significados dos termos técnicos.   

Língua Estrangeira 

Moderna – Inglês E 

Comunicação 

Profissional 

Leitura e escrita: Identificação do objetivo que se tem com a leitura em 
questão; Observação do título e do formato do texto (figuras, 
ilustrações, subtítulo, entre outros); Promoção de tempestade de 
ideias; Conhecimento prévio sobre o tema; Reconhecimento da ideia 
que está sendo desenvolvida no texto; Observação de palavras-chave 
e informações específicas;  Observação de imagens, números e 
símbolos universais; Indicação de palavras semelhantes; Identificação 
de frases-chave; Indicação de abreviações e palavras escondidas; 
Identificação do gênero textual;  Observação de expressões que 
indicam os exemplos apresentados; Apresentação de introduções 
formais e informais para a elaboração de texto. Compreensão auditiva 
e oralidade:  Conhecimento prévio sobre o tema para favorecer o 
estabelecimento de hipóteses sobre o que será ouvido; Atenção às 
informações que se deseja extrair do texto; Identificação de 
características da linguagem falada para o exercício “speaking”; 
Observação de conceitos gramaticais necessários para a organização 
da linguagem formal/informal. Contextos situacionais. Apresentações 
formais e informais; Recepção de pessoas em ambientes diversos; 
Roteiro de atendimento padronizado; Situações cotidianas. 
Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área 
de atuação técnica. Dicionários bilíngues, vocabulários, glossários de 
termos técnicos; Significados de termos técnicos, sinônimos, 
antônimos, siglas, abreviações e acrônimos.   

Matemática  Números e álgebra: Noções de Lógica; Conjuntos numéricos; 
Variação de Grandeza: Funções: Função afim; Função quadrática; 
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Função modular. Geometria e medidas. Geometria plana. Análise de 
dados: Estatística.  

Educação Física Corpo em movimento: percepção: Repertório de movimentos nas 
práticas corporais; Alterações fisiológicas do corpo em movimento. 
Cultura corporal, corpo plural e identidade. Pluralidade das práticas 
corporais; Os diversos contextos de práticas corporais; Funções 
sociais das atividades; Papel das vivências e experiências; Atividades 
corporais como apreciação estética; Linguagem corporal. Práticas 
corporais e convivência: princípios e valores, relações éticas e 
democráticas: Cultura da paz; Inclusão; Solidariedade; Segurança; 
Respeito a si e ao outro; Construção de regra; Cooperação e os 
diferentes papéis em equipe; Resolução de conflitos. 

Língua Estrangeira 

Moderna - 

Espanhol 

Leitura e escrita: Observação do título e do formato do texto (figuras, 
ilustrações, subtítulo, entre outros);  Identificação do gênero textual; 
 Promoção de tempestade de ideias; Observação de palavras-chave 
e informações específicas; Observação de imagens, números e 
símbolos universais; Indicação de abreviações e palavras escondidas; 
 Identificação de frases-chave; Observação da estrutura frasal e da 
necessidade de organizar os conhecimentos gramaticais a partir dos 
contextos apresentados; Introdução de estruturas de relatório; 
Identificação de modificadores de substantivos, verbos ou adjetivos 
presentes na produção textual; Elaboração de abertura e fechamento 
de cartas profissionais e ofícios; Produção de e-mails, currículos, 
cartas pessoais, formulário de atendimento padronizado, glossário 
com termos técnico-científicos, entre outras tipologias. Compreensão 
auditiva e oralidade. Conhecimento prévio sobre o tema para favorecer 
o estabelecimento de hipóteses sobre o que será ouvido; Observação 
de conceitos gramaticais necessários para a organização da 
linguagem formal/informal; Observação da entonação e da pontuação 
na oralidade. Contextos situacionais. Apresentações formais e 
informais; Expressões mais usuais de cumprimento ao telefone, no 
local de trabalho, entre outros; Roteiro de atendimento padronizado; 
 Ambientes específicos da área de atuação profissional; Profissões e 
áreas profissionais. Terminologias técnicas e científicas e 
vocabulários específicos da área de atuação técnica. Dicionários 
bilíngues, vocabulários, glossários de termos técnicos; Significados de 
termos técnicos, sinônimos, antônimos, siglas, abreviações; 
Estruturas morfossintáticas e semânticas do vocabulário técnico, 
empréstimos de outras línguas e áreas. 

Arte Aspectos contextuais e históricos das linguagens visual, sonora e 

corporal. Arte como elemento de representação, expressão e 

comunicação; Leitura e apreciação de produtos artístico-culturais; 

Contextos filosóficos e sociais das produções culturais e artísticas. 

Elementos expressivos, processos de produção e produtores dos 

objetos artísticos e culturais nas diferentes linguagens da arte. 

Aspectos formais; Processos produtivos; Produtores e contextos de 

produção. Aspectos da Cultura e da Produção de bens artístico-

culturais. Diferentes concepções de Cultura:  erudita; popular; de 

massa; espontânea. Conceito de patrimônio (artístico, histórico, 

cultural, material e imaterial), multiculturalidade e alteridade nas 

produções artísticas e culturais; Formação cultural e artística 

brasileira: influências portuguesa; africana; indígena; imigrante. Arte e 

cotidiano. Influências das novas tecnologias e desdobramentos na 

Arte e na Cultura; Relações entre gênero, ética, consumo, política e 
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ideologias nas produções artísticas e culturais; Imagens, corpo e 

espaço nas produções artísticas e culturais. 

Filosofia Ser pensante e processo de reflexão filosófica; Comparação entre 

dogma e paradigma a partir da explicação mítica à investigação 

científica; Desafios da linguagem na formação do conhecimento 

filosófico – conceitos e interpretações de registros. Esferas da ação 

humana à luz da reflexão filosófica; Influências de reflexões filosóficas 

em manifestações socioculturais; Formulação de argumentos no 

diálogo filosófico. Ética e problematização do contemporâneo; Ser 

pensante e processo de reflexão filosófica; Comparação entre dogma 

e paradigma a partir da explicação mítica à investigação científica; 

• Desafios da linguagem na formação do conhecimento 

filosófico – conceitos e interpretações de registros. Esferas 

da ação humana à luz da reflexão filosófica; Influências de 

reflexões filosóficas em manifestações socioculturais; 

Formulação de argumentos no diálogo filosófico. Ética e 

problematização do contemporâneo 

Sociologia Perspectivas discursivas à luz da análise sociológica: Aplicação do 

método sociológico na distinção de senso comum e senso crítico. 

Interpretações das teorias sociológicas nas dimensões cultural, 

política e ética; Transformações e evolução da concepção do trabalho 

sob a ótica da análise sociológica 

História   Patrimônio histórico e tecnológico como processo de pesquisa das 
memórias nas organizações humanas. O patrimônio tangível e 
intangível como registros documentais na formação da historicidade 
social; A diversidade patrimonial, étnico-cultural e artística nos 
processos históricos e seus fenômenos sociais.  

Geografia A dinâmica do espaço geográfico e seus desdobramentos sociais, 

políticos e culturais. As características geográficas nos diferentes 

domínios naturais; O tratamento cartográfico de fatos, situações, 

fenômenos e lugares representativos. 

Física Movimento: Princípios e leis; Classificação; Relação do movimento e 

tecnologia do cotidiano; Terra, Universo e Vida. Energia: Tipologias; 

Geração e transformações; A energia no desenvolvimento social e 

tecnológico. 

Química Introdução à Química Geral. Propriedades e simbologia; 

• Constituição e transformações. Substâncias e misturas 

• Constituição e organização; Comportamento químico: acidez e 

basicidade; sais e óxidos. Comparações quantitativas e qualitativas 

em relação às grandezas químicas. 

Biologia Os seres vivos e suas interações: Seres vivos e o meio; 

Biomas; Fluxo de materiais e energia na natureza; Classificação dos 

organismos. Saúde ambiental e humana: Qualidade de vida e saúde. 

  

Física Movimentos: variações e conservações: Grandezas físicas escalares 

e vetoriais; referencial inercial e não inercial; Identificação, 

classificação e descrição de diferentes tipos de movimentos; 

Associação dos movimentos com as causas que os originam; Formas 
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de energia (mecânica, potencial, cinética, potência) relacionados com 

movimentos; Variação e conservação da quantidade de movimento; 

Equilíbrio estático e dinâmico. Eletromagnetismo e suas aplicações: 

Carga elétrica e tipos e formas de eletrização; Materiais condutores e 

não condutores; Campo elétrico e interação; Corrente elétrica e seus 

efeitos e diferença de potencial (força eletromotriz); Magnetismo e 

fenômenos magnéticos; Interação entre eletricidade e magnetismo; 

Aplicações dos conceitos eletromagnéticos na tecnologia. Som, 

Imagem e Informação:  Grandezas físicas relacionadas com 

ondulatória; Propagação de uma onda; Propagação da luz; Reflexão 

e refração da luz; Espelhos e lentes, instrumentos ópticos; Tecnologia 

envolvendo som e imagem, informação; Fontes sonoras, causas e 

efeitos; Grandezas físicas relacionadas com o som; Instrumentos 

musicais, ouvido humano. 

Arte Digital Conceitos 

• Multimídia: 

✓ texto; 

✓ imagem; 

✓ áudio; 

✓ vídeo; 

✓ animação. 

• Hipermídia; 

• Realidade aumentada e realidade virtual; 

• Teoria das cores, tipografia e composição; 

• Imagem: 

✓ imagens de rastreio (raster/mapa de bits) e imagens vetoriais; 

✓ digitalização, fotografia digital, rasterização e vetorização; 

✓ cores, tipografia e composição. 

Ilustração digital vetorial 

• Ferramentas de seleção e manipulação de objetos; 

• Desenho a mão livre e formas básicas; 

• Texto; 

• Camadas; 

• Formatos de arquivos, importação e exportação. 

Ilustração digital raster 

• Tamanho e resolução; 

• Camadas e transparência; 

• Fotomontagens e retoques digitais; 

• Cores e pintura digital; 

• Filtros e ajustes; 

• Formatos de arquivos, importação e exportação. 

Banco de Dados Evolução, característica e operacionalização nas organizações 

Estrutura de banco de dados 

Fundamentos dos Modelos conceitual e lógico 

Tipos de Restrições de Integridade, conceitos e utilização 

• Integridade Relacional e Integridade Referencial. 

Conceitos de autorrelacionamento 

• Reflexivo; 
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• Recursivo. 

Conceito de tabelas 

Introdução ao SGBD SQL 

Implementação de banco de dados 

• Criação e exclusão de banco de dados. 

Comandos SQL 

Linguagem de: 

• Definição de dados – DDL 

• Manipulação de dados – DML 

• Consulta de dados – DQL 

Fundamentos da 

Informática 

Conceitos básicos de Tecnologia da Informação 

• Evolução da informática; 

• Representação binária de informações; 

• Hardware; 

• Software; 

• Sistemas operacionais; 

• Software/hardware livre e proprietário; 

• Redes de computadores, Internet, Internet das Coisas e computação 

ubíqua; 

• Virtualização e computação em nuvem. 

Laboratório em sistemas operacionais 

• Criação e execução de máquinas virtuais; 

• Utilização do sistema operacional em interface gráfica; 

• Utilização do sistema operacional em linha de comando; 

Programação e 

Algoritmo 

Comandos da linguagem de programação 

• Memória, tipos de dados e variáveis; 

• Entrada, saída e conversão de tipos; 

• Tratamento de erros e exceções; 

• Operadores aritméticos, relacionais e lógicos; 

• Expressões e tabela da verdade; 

• Funções pré-definidas. 

Programação estruturada 

• Decisão simples; 

• Decisão múltipla; 

• Iteração; 

• Laços; 

• Teste de mesa. 

Programação modular 

• Sub-rotinas; 

• Procedimentos e funções; 

• Argumentos e escopo de identificadores; 

• Recursividade. 

Tipos de dados estruturados 

• Vetores; 

• Matrizes; 

• Arquivos binários e de texto. 

Gestão de 

Conteúdos Web I 

Ferramentas de produtividade na nuvem 

• Webmail; 

• Serviços de armazenamento; 
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• Textos; 

• Planilhas; 

• Apresentações; 

• Formulários de pesquisa; 

• Calendário; 

• Kanban. 

Sistemas gerenciadores de conteúdo (CMS) 

• Gerenciamento do site; 

• Configurações; 

• Páginas, postagens e comentários; 

• Taxonomia; 

• Segurança e gestão de usuários; 

• Aparência e sistema de templates; 

• Plugins e extensões; 

• Backup. 

Interface web I Conceitos de desenvolvimento para a Web 

• Introdução, terminologia e protocolos; 

• Domínios e hospedagem; 

• Ferramentas: 

✓ editores e IDEs; 

✓ navegador; 

✓ ferramentas do desenvolvedor embutidas nos navegadores; 

✓ servidores Web. 

Linguagem de marcação para a Web (HTML) 

• Documento HTML mínimo, tags, atributos e conteúdo; 

• Elemento raiz, metadados e de scripting; 

• Seções e agrupamento de conteúdos; 

• Semântica textual e hyperlinks; 

• Imagens, vetores SVG e outros conteúdos embutidos; 

• Tabelas; 

• Formulários. 

Estilos em cascata (CSS) 

• Modelo de estilo em cascata, regra CSS, seletores e atributos; 

• Formatação CSS; 

• Box Model CSS; 

• Estilização de conteúdo; 

• Estilização de formulários. 

Construção de layout 

• Posicionamento padrão, absoluto e relativo; 

• Posicionamento com float, estático, fixo e com z-index; 

• Layout com largura fixa, líquido, elástico e híbrido; 

• Flexbox; 

• Layout responsivo com media queries e mobile-first. 

Framework para desenvolvimento responsivo 

• Instalação e apresentação da ferramenta; 

• Tipografia; 

• Sistema de grade responsiva; 

• Componentes e estilização; 

• Formulários. 
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