
 

EDITAL n.º 06 de 23/02/2021 

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 Técnico em Marketing para o 2° Ano, a cursar no 1º Semestre/2021. 

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 no Ensino Médio com Habilitação 
Profissional em Técnico em Marketing, desta Etec. 
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  24 de fevereiro a 03 de março de 
2021, pelo site: <https://www.etecarrudamello.com/vagas-remanescentes>  
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 

________________________________________________________________________________________ 
www.cps.sp.gov.br 

Rua Ribeiro de Barros, 1770  •  Vila Dubus  •  19015-030  •  Presidente Prudente  •  SP  •  Tel.: (18) 3223.6239 

https://www.etecarrudamello.com/vagas-remanescentes


 

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. 
3. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-símile, por procuração, 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 dia 08 de março às 
19h30, por meio de videoconferência, onde será enviado avaliação objetiva em formulário eletrônico. 
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 
Curso Técnico em Administração, constantes no Anexo I deste Edital; 
1.1.3 O resultado da prova teórica objetiva será divulgado no dia 09 de março, pelo site <https://
www.etecarrudamello.com/vagas-remanescentes>. 
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. 
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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. 

3.  A classificação dos candidatos será por ordem de desempenho. 
3.1. Ocorrendo empate para efeito de classificação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 
a) Menção da prova prática; 
b) Menção da prova teórica; 
c) Maior idade; 
d) Ordem de inscrição; 
Persistindo deve ocorrer um sorteio. 
  
4. A classificação final será divulgada na Etec no dia 11 de março de 2021 às 17h00 pelo site <https://
www.etecarrudamello.com/vagas-remanescentes>  

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 finais, 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 12 de março de 2021. 
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 
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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 módulo 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, 23 de fevereiro de 2021. 

                                                                                      Marcelo Duarte 
                                                                                      Diretor de Etec 
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ANEXO I 

1.1. Ensino Médio com Habilitação Profissional em Técnico em Marketing – 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, conotação de 
histórias de tradição oral, aula expositiva, entrevista, 
atendimento ao público, entre outros. Leitura e Análise 
textual. 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.
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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. 

Introdução ao Marketing e 
Comunicação Mercadológica

Conceito de Marketing. Mix de Marketing: Produto; 
Preço; Praça; Promoção. Ambientes de Marketing: 
Variáveis controláveis e incontroláveis; Microambiente; 
Macroambiente: demográfico; econômico; sociocultural; 
natural; tecnológico; político-legal. Conceitos deoferta 
e demanda .Tipos de demanda :Demanda inexistente; 
Demanda latente; Demanda declinante; Demanda 
irregular; Demanda plena; Demanda excessiva; 
Demanda indesejada. Segmentação de mercado: 
Conceito e importância; Níveis de segmentação de 
mercado:  mercado; segmento; nicho; 
customização. Critérios de segmentação de mercados: 
geográfica;  demográfica; psicográfica 
comportamental. Ciclo de vida do produto: Introdução; 
Crescimento; Maturidade; Declínio. Teoria da 
comunicação:Conceito de comunicação; Evolução do 
processo e meios de comunicação. Estética, identidade 
visual e design: Signos e símbolos gráficos; Marcas; 
Logotipos e logomarcas; Tipologia; Utilização das cores; 
Embalagens e rótulos; Manual de identidade visual.  
Ferramentas de comunicação – Mercadológicas e de 
Endomarketing • Mercadológicas: telemarketing; 
mala direta;Publicidade; propaganda; relações públicas; 
assessoria de imprensa; merchandising;  promoção de 
vendas; eventos. Endomarketing: comunicação interna:  
newsletter, e-mail marketing, murais, jornais internos, 
caixa de sugestões. treinamentos e palestras; ações 
motivacionais; Mídias de Comunicação,
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Artes Aspectos contextuais e históricos das linguagens visual, 
sonora e corpora l . A r te como e lemento 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 
ideologias nas produções artísticas e culturais; Imagens, 
corpo e espaço nas produções artísticas e culturais. 

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. 

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 d i n â m i c a d o e s p a ç o g e o g r á f i c o e s e u s 
desdobramentos sociais, políticos e culturais. As 
características geográficas nos diferentes domínios 
naturais; O tratamento cartográfico de fatos, situações, 
fenômenos e lugares representativos.

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

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. 
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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.

Pesquisa de Mercado e 
Comportamento do Consumidor

Pesquisa de mercado: Conceito, importância e 
aplicação; Definição dos objetivos da pesquisa de 
marketing. Tipos de pesquisas:  Quantitativa;  
Qualitativa. Tipos de questões: Fechadas;  Abertas. 
Métodos de coleta de dados: Dados primários; Dados 
secundários. Universo, população e amostra. Seleção 
de amostra; Grau de confiança; Margem de erro; Tabela 
Split; Probabilidade. Análise e interpretação de dados  
Comportamento do consumidor. Teoria de Abraham 
Harold Maslow (a hierarquia das necessidades): 
f isiológicas; segurança; social; estima; status 
(autorrealização). Fatores de influência: culturais; 
sociais: pessoais; psicológicos. Processo de 
compra:Reconhecimento de necessidade; Busca de 
informações; Avaliação de alternativas; Decisão de 
compra; Comportamento pós-compra. 

Aplicativos Informatizados Fundamentos de sistemas operacionais: Tipos; 
Características; Funções básicas.  Fundamentos de 
aplicativos de escritório Ferramentas de processamento 
e edição de textos: formatação básica; organogramas; 
desenhos; figuras; mala direta; etiquetas. Ferramentas 
para elaboração e gerenciamento de planilhas 
eletrônicas: formatação; fórmulas; funções; gráficos. 
Ferramentas de apresentações: ✓  elaboração de 
slides;  técnicas de apresentação.  Conceitos básicos de 
gerenciamento eletrônico das informações, atividades e 
arquivos: Armazenamento em nuvem: sincronização, 
backup e restauração de arquivos; segurança de dados.. 
Aplicativos de produtividade em nuvem: webmail; 
agenda; localização; pesquisa; notícias; fotos/vídeos; 
outros. Noções básicas de redes de comunicação de 
dados: Conceitos básicos de redes; Softwares, 
equipamentos e acessórios. Técnicas de pesquisa 
avançada na web: Pesquisa através de parâmetros; 
Validação de informações através de ferramentas 
disponíveis na internet.  Conhecimentos básicos para 
publicação de informações na internet: Elementos para 
construção de um site ou blog; Técnicas para publicação 
de informações em redes sociais: privacidade e 
segurança; produtividade em redes sociais; ferramentas 
de análise de resultados. 
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Projeto Integrador Projeto - estrutura e características: Apresentação geral;  
Introdução / escopo; Equipe; Justificativa/ contexto; 
Objetivos:geral; específicos. Resultados esperados; 
Revisão Bibliográfica; Público-alvo; Estratégia. 
atividades previstas; etapas de execução; plano 
operacional. Metodologia; Análise de risco; Análise de 
viabilidade:financeira; técnica; econômica; política; 
social; ambiental. Cronograma de execução; Controle e 
avaliação; Documentação/ registro. Estruturação do 
projeto. Experimentação e reconhecimento: Investigação 
do espaço proposto para estudo; Enumeração das 
hipóteses: identificar problemas ou variáveis de 
investigação: organização escolar (participação na 
gestão escolar; programas de  aprendizagem; criação de 
jornal, blog, 5S; entre outros); contexto familiar: 
ocupação principal dos familiares, divisão de tarefas no 
contexto familiar, histórico das profissões no contexto 
familiar, entre outras; ! aspectos físicos e culturais do 
entorno escola-moradia (manifestações  culturais e 
esportivas; campanhas voltadas à saúde a à 
alimentação, entre outros); Exercício:alternativas de 
organização: propostas de condução do trabalho; diário 
de bordo (manual ou eletrônico). divisão: formação de 
grupos de trabalho. relações das hipóteses/temas 
propostos, considerando componentes curriculares 
técnicos e da BNCC; ! condições e oportunidades de 
trabalho. Prototipação: desenvolvimento de propostas 
das ações transformadoras: soluções para os problemas 
levantados. Organização dos trabalhos de pesquisa em 
formato-padrão estabelecido com a turma: portfólio; 
painel de ideias; relatórios; maquetes ou protótipos; o 
revista; entre outros.
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