Administração Central

Unidade do Ensino Superior de Graduação

EDITAL EXTERNO CESU Nº 12/2021 DE OFERECIMENTO DE VAGAS PARA PROFESSORES DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA PARA ATUAÇÃO JUNTO À UNIDADE DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO.
A Unidade do Ensino Superior de Graduação faz saber ao quadro de docentes do Ceeteps que estão disponíveis 05 (cinco) vagas,
com carga-horária de acordo com a função exercida, por prazo determinado, e com início a partir do 1º semestre de 2022. A
remuneração se dará de acordo com o valor da hora-aula de sua respectiva categoria docente, sendo as horas atribuídas como
HAE (horas atividades específicas), com gratificação de função.
MANIFESTAÇÃO DOS INTERESSADOS:
1. Preencher o formulário eletrônico disponível nos links a seguir, de acordo com a função e interesse:
1.1.1. Função 1: Ambiente e Saúde - https://forms.office.com/r/YRFba9rn3b
1.1.2. Função 2: Informação e Comunicação – Informática - https://forms.office.com/r/AkTvvzQPuC
1.1.3. Função 3: Controle de Processos Industriais e/ou Produção Industrial - https://forms.office.com/r/NwcGAAjtCk
1.1.4. Função 4: Secretaria Geral de Diplomas - https://forms.office.com/r/nwcDjL1T31
1.2. Digitalizar e encaminhar a ficha de inscrição (anexo 2), devidamente preenchida e assinada com manifestação de
interesse pela vaga, para a Cesu no endereço eletrônico cesu.administrativo@cps.sp.gov.br, após o DE ACORDO do
diretor da Unidade de Ensino – ETEC/FATEC (sede do contrato e/ou ampliação).
1.3. Encaminhar também no mesmo e-mail o Currículo atualizado, evidenciando a experiência corporativa solicitada.
1.4. Período de inscrições: 26/11/2021 a 05/12/2021

2.

PROCESSO DE SELEÇÃO
O processo de seleção ocorrerá conforme o seguinte cronograma:

Etapas

Datas

Inscrições:
•

Preenchimento do formulário eletrônico

•

Envio da ficha de inscrição, digitalizada e assinada
Envio do currículo

Divulgação das Inscrições deferidas

26/11/2021 a 05/12/2021

07/12/2021

Divulgação do resultado da Fase 1 e do cronograma de entrevistas

Entrevistas via Microsoft Teams

07/12/2021

09/12/2021 a 13/12/2021

Divulgação do resultado da Fase 2

17/12/2021

Início das atividades no projeto (integração) na Cesu

01/02/2022
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3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
3.1. Atender descrição/perfil da Função e atribuições da vaga (análise do currículo, formulário eletrônico e entrevista);
3.2. Disponibilidade de no mínimo 24 horas/semana (HAEs).
4.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – Fase 1 – Eliminatória:
Análise do formulário eletrônico:
• Atende totalmente ao perfil (10 pontos)
• Atende parcialmente ao perfil (05 pontos)
• Não atende (0 pontos)
Análise do currículo:
• Atende totalmente ao perfil (10 pontos)
• Atende parcialmente ao perfil (05 pontos)
• Não atende (0 pontos)

5.

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.

6.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE
• Concurso de ingresso na área da função a desempenhar;
• Maior tempo de experiência na área da função a desempenhar;
• Disponibilidade de horário em sua grade;
• Disponibilidade para atuar presencialmente junto à CESU – Administração Central.

7.

RESULTADOS E VALIDADE DO PROCESSO
Este processo seletivo terá validade de 1 (um) ano e emitirá uma lista de remanescentes / cadastro reserva com a
classificação dos candidatos.
A lista de aprovados com a respectiva classificação será divulgada via e-mail 3 dias após a finalização das entrevistas
conforme cronograma apresentado no item 2 deste edital.
São Paulo, 24 de novembro de 2021

Rafael Ferreira Alves
Coordenador Técnico
Unidade do Ensino Superior de Graduação – CESU
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Fase 2 – Eliminatória e/ou classificatória:
Entrevista para análise de competências técnicas e comportamentais:
• Atende totalmente ao perfil (10 pontos)
• Atende parcialmente ao perfil (05 pontos)
• Não atende (0 pontos)

Administração Central

Unidade do Ensino Superior de Graduação

(Anexo 1 ao Edital CESU Nº 11/2021)

Perfil e Atribuições da Vaga

Função 1 – Ambiente e Saúde

Vagas

Local de trabalho

HAE semanais

Coordenador de Projetos

01

Administração Central –
São Paulo – SP

24 a 40

REQUISITOS:
Ser professor do Ceeteps contratado por tempo indeterminado, com pós-graduação Lato Sensu (especialização) e/ou
Stricto Sensu (mestrado ou doutorado) que atue nos Eixo Tecnológico:
• Ambiente e Saúde
ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS:
Desenvolvimento das atividades e na organização dos expedientes das seguintes naturezas:
Descrição das atividades:
• Elaboração, desenvolvimento e atualização de projetos pedagógicos;
• Atividades voltadas à atualização de conteúdos curriculares por competências dos cursos superiores de
tecnologia;
• Atividades relacionadas à área Acadêmica-Pedagógica da Cesu;
• Planejamento e organização de atividades de capacitação docente;
• Relacionamento e atendimento às unidades de ensino e coordenadores de cursos de seu respectivo Eixo
Tecnológico;
• Outras atividades de assistência ou assessoria à coordenação da Cesu.
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA:
• A formação mínima necessária: graduação em cursos de Tecnologia em Sistemas Biomédicos, Tecnólogo em
Radiologia, Enfermagem, Biologia, Engenharia Biomédica e correlatos.
Pós-graduação: especialização, mestrado e/ou doutorado (de preferência na área da saúde)

Função 2 – Informação e Comunicação –
Informática

Vagas

Local de trabalho

HAE semanais

Coordenador de Projetos

01

Administração Central –
São Paulo – SP

24 a 40

REQUISITOS:
Ser professor do Ceeteps contratado por tempo indeterminado, com pós-graduação Lato Sensu (especialização) e/ou
Stricto Sensu (mestrado ou doutorado) que atue nos Eixo Tecnológico:
• Informação e Comunicação - Informática
ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS:
Desenvolvimento das atividades e na organização dos expedientes das seguintes naturezas:
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Descrição das atividades:
• Elaboração, desenvolvimento e atualização de projetos pedagógicos;
• Atividades voltadas à atualização de conteúdos curriculares por competências dos cursos superiores de
tecnologia;
• Atividades relacionadas à área Acadêmica-Pedagógica da Cesu;
• Planejamento e organização de atividades de capacitação docente;
• Relacionamento e atendimento às unidades de ensino e coordenadores de cursos de seu respectivo Eixo
Tecnológico;
• Outras atividades de assistência ou assessoria à coordenação da Cesu.
FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA:
• A formação mínima necessária: graduação em cursos de Ciência da Computação, Engenharia da Computação,
Informática e correlatos.

•

Pós-graduação: especialização, mestrado e/ou doutorado (de preferência na área de Computação)

Função 3 – Controle de Processos Industriais
e/ou Produção Industrial

Vagas

Local de trabalho

HAE semanais

Coordenador de Projetos

01

Administração Central –
São Paulo – SP

24 a 40

REQUISITOS:
Ser professor do Ceeteps contratado por tempo indeterminado, com pós-graduação Lato Sensu (especialização) e/ou
Stricto Sensu (mestrado ou doutorado) que atue nos Eixo Tecnológico:
• Controle de Processos Industriais e/ou Produção Industrial
ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS:
Desenvolvimento das atividades e na organização dos expedientes das seguintes naturezas:
Descrição das atividades:
• Elaboração, desenvolvimento e atualização de projetos pedagógicos;
• Atividades voltadas à atualização de conteúdos curriculares por competências dos cursos superiores de
tecnologia;
• Atividades relacionadas à área Acadêmica-Pedagógica da Cesu;
• Planejamento e organização de atividades de capacitação docente;
• Relacionamento e atendimento às unidades de ensino e coordenadores de cursos de seu respectivo Eixo
Tecnológico;
• Outras atividades de assistência ou assessoria à coordenação da Cesu.

•

Pós-graduação: especialização, mestrado e/ou doutorado (de preferência na área de Engenharia, Produção e
Construção e correlatos).
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FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA:
• A formação mínima necessária: graduação em cursos de Engenharia, Produção e Construção e correlatos.

Administração Central

Unidade do Ensino Superior de Graduação

Função 4 – Secretaria Geral de Diplomas

Vagas

Local de trabalho

HAE semanais

Coordenador de Projetos

02

Administração Central –
São Paulo – SP

24 a 40

REQUISITOS:
• Ser docente de Etec ou Fatec, no mínimo há 06 (seis) meses, com contrato de trabalho por
prazo indeterminado;
• Preferencialmente possuir experiência comprovada na Coordenação de Curso/Pedagógica, Diretoria de Serviço
Administrativo/Acadêmico junto a Direção da Etec ou Fatec ou de outra instituição de Ensino.

ATIVIDADES A SEREM EXERCIDAS:
Desenvolvimento das atividades e na organização dos expedientes das seguintes naturezas:
Descrição das atividades:
•
Conferência de processos encaminhados à Secretaria Geral para expedição e registro de diplomas dos
graduados da Fatec:
• Documentos exigidos pela Deliberação CEE nº 37/2003;
• Documentos exigidos pela Secretaria Geral/CESU (Grupo de Registro Acadêmico);
• Procedimentos adotados pelas Fatecs de acordo com o Regulamento Geral dos Cursos de Graduação
das Fatecs;
• Procedimentos adotados de acordo com a orientação da Secretaria Geral/CESU
• Acompanhamento e Registro da tramitação de cada processo para expedição e registro de diplomas em arquivo
criado por esta Secretaria;
• Atendimento e Orientação da Diretoria Acadêmica das Fatecs;
• Elaboração de documentos de orientação e instrução às Diretorias Acadêmicas das Unidades conforme
procedimentos adotados pela Secretaria Geral.
Deve saber:
• Domínio pleno da norma culta da Língua Portuguesa;

•

Conhecimento avançado Pacote Office e ferramentas Microsoft.
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FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA:
• A formação mínima necessária: graduação em cursos de Administração, Gestão Empresarial, Recursos Humanos
e correlatos.
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(Anexo 2 ao Edital CESU Nº 12/2021)
FICHA DE INSCRIÇÃO

Eu, professor(a) __________________________________________________________________________________ ,
Matrícula nº___________________ RG nº ___________________, CPF nº ____________________________, lotado na
Unidade de Ensino____________________________________________________ Op nº ____________, tenho
interesse em concorrer ao edital externo CESU nº 12/2021, no eixo de ______________________________________
dispondo-me a trabalhar _________ horas semanais.
Telefone para contato: _____________________________________________________________
e-mail: __________________________________________________________________________

Para tanto, encaminho o link de meu currículo Lattes e minhas disponibilidades quanto para o 1º semestre de 2022:

Dia da semana

Dias e horários disponíveis no 1º
Sem/2022

segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira
Indique, acima, a quantidade de horas que pretende disponibilizar
para cada dia da semana.

Atenciosamente,
________________________, _____ de _________________ de 2021.
(local e data)
______________________________
(nome e assinatura)

____________________________
(carimbo e assinatura Direção)
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Ciente e de acordo,

