Administração Central

Unidade de Formação Inicial e Educação Continuada

PRORROGAÇÃO DO EDITAL EXTERNO UFIEC nº 01/2021 PARA OFERECIMENTO DE VAGAS AOS PROFESSORES DO CENTRO ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA PARA ATUAÇÃO JUNTO À UNIDADE DE FORMAÇÃO INICIAL E EDUCAÇÃO CONTINUADA.

A Unidade de Formação Inicial e Educação Continuada faz saber ao quadro de docentes do Ceeteps que estão disponíveis 03
(três) vagas, com carga-horária de acordo com a função exercida, por prazo determinado e com início a partir do 2º semestre
de 2021. A remuneração se dará de acordo com o valor da hora-aula de sua respectiva categoria docente, sendo as horas
atribuídas como HAE (hora atividade específica).
Vagas

Local de trabalho

HAE semanais

03

UFIEC– Administração Central

32 a 40

REQUISITOS:
- Ser docente de ETEC ou Fatec, no mínimo há 01 (um) ano, com contrato de trabalho por prazo indeterminado.
- Possuir Graduação nos seguintes cursos: Administração, Secretariado, Direito, Informática, Matemática.
- Experiência de pelo menos 1 (um) ano na Coordenação de Curso ou Pedagógica, Diretoria de Serviço
Acadêmico ou Administrativo.

ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS:
- Assuntos relacionados aos requerimentos do Ministério da Economia, relacionados ao programa Aprendiz
Paulista, como: Legislação da Aprendizagem, contato com orientadores e Diretores das Unidades, envio de
orientações e consultas através de e-mail, lançamentos no SIG, operações no sistema acadêmico NSA e em
plataformas federal e estadual.
- Elaboração de documentos diversos, utilizando o pacote Office, com predominância de Excel.
- Acompanhamento de Programas de Qualificação Profissional oferecidos através de Convênios, Contratos, etc.,
em ações de controle de convocações, montagem de sala remota, preparação de material, emissão de
certificados, lançamento de frequência em sistema específico, elaboração de planilha de custos com pesquisa,
contato com Unidades de Ensino e Equipes Gestoras do Ceeteps, visitas técnicas em locais de curso e demais
atividades correlatas.

1. MANIFESTAÇÃO DOS INTERESSADOS:
1.1 – Por meio da ficha de inscrição com manifestação de interesse em anexo e documentos comprobatórios,
que deverão ser encaminhados para a UFIEC, no endereço: ufiec@cps.sp.gov.br, após o “DE ACORDO” do
Diretor da Unidade de Ensino, sede do contrato.
1.2 - Período de inscrições: de 12/07/2021 a 30/07/2021
1.3 – Responder ao questionário que está anexo à ficha de inscrição.

2. Processo de Seleção
O processo de seleção do docente será realizado por meio de análise de seu currículo, análise do perfil
profissional e entrevista on-line utilizando a plataforma Teams, de acordo com o cronograma a seguir:
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Etapa
Inscrição: envio da ficha e Currículo
atualizado, preenchimento do questionário

Datas
12/07/2021 a 30/07/2021

Divulgação das inscrições deferidas

06/08/2021

Entrevistas na plataforma Teams

12/08/2021 a 13/08/2021

Divulgação dos resultados

18/08/2021

3. AFASTAMENTO
O docente poderá se afastar das aulas para desenvolver atividades de interesse da Administração Central, desde que tenha
docente para substituí-lo, conforme normas e legislação vigentes.

4. CRITÉRIOS DE DESEMPATE
3.1– Concurso de ingresso na área da função a desempenhar;
3.2- Maior tempo de experiência na área da função a desempenhar e com os sistemas exigidos;
3.3 – Disponibilidade de horário em sua grade;
3.4 – Disponibilidade para atuar presencialmente junto à UFIEC – Administração Central.

São Paulo,16 de julho de 2021.

Marisa A. Souza
Coordenador Técnico da Unidade
de Formação Inicial e Educação Continuada - UFIEC
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