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SERVIÇO
Inscrição on-line em 
www.viarapida.sp.gov.br

SERVIÇO
A inscrição deve ser feita on-line em www.vestibulinhoetec.com.br
Relação completa de cursos e de endereços das Etecs – www.centropaulasouza.sp.gov.br
Mais informações sobre o concurso podem ser obtidas pelos telefones (11) 3471-4071 
(capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades)

prazo de inscrição no vestibulinho 
do segundo semestre das Escolas 
Técnicas Estaduais (Etecs) termi-
na às 15 horas do dia 12, segunda-
-feira. O processo seletivo oferece 
57.207 vagas para o ensino técnico 
de nível médio em cursos presen-
ciais e semipresenciais. Do total de 
vagas do ensino técnico, 47.344 
são destinadas às 210 Etecs e às 59 
classes descentralizadas – unida-
des escolares que funcionam com 
um ou mais cursos, administrados 
por uma Etec. Esse número inclui 
as 2.425 vagas oferecidas na 
modalidade semipresencial.

Ainda dá tempo de se inscrever 
no vestibulinho das Etecs 

Processo seletivo 
do segundo semestre 
oferece 57.207 mil vagas; 
inscrição on-line  vai até  
o dia 12 e custa R$ 25

Pelo convênio firmado entre o 
Centro Paula Souza, a Secretaria 
Estadual da Educação e a Prefeitura 
da capital são oferecidas 8.508 
vagas para cursos técnicos em 112 
escolas estaduais de 73 municípios 
paulistas e 1.355 em 22 Centros 
Educacionais Unificados (CEUs) 
da cidade de São Paulo. As aulas 
serão no período noturno e minis-
tradas por professores das Etecs.

A novidade deste vestibulinho 
são as 465 vagas para sete cursos 
de especialização técnica de nível 
médio. A lista inclui: automação 
predial; centro cirúrgico e instru-
mentação cirúrgica; enfermagem 
do trabalho; enfermagem no aten-
dimento em urgência e emergên-
cia intra e extra-hospitalar; geo-

processamento; organização de eventos 
corporativos; e panificação e confeitaria.

Regras – O exame será aplicado no 
dia 8 de junho e, para concorrer, o interes-
sado deve ter concluído o ensino médio. 
Quem finalizou ou está fazendo o ensino 
de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
ou o Exame Nacional para Certificação 
de Competências de Jovens e Adultos 
(Encceja) deve ter o certificado de con-
clusão do ensino médio, a declaração de 
que está matriculado a partir do segun-
do semestre da EJA, ter dois certificados 
de aprovação em áreas de estudos de EJA, 
boletim de aprovação do Encceja emitido 

pelo Ministério da Educação ou o certifica-
do de aprovação do Encceja em duas áreas 
de estudos avaliadas.

No ato da inscrição, o candidato ao pri-
meiro módulo do ensino técnico presencial 
pode colocar como segunda opção outro 
curso ou período, desde que oferecido na 
mesma unidade para a qual vai se inscre-
ver. Já para os que vão escolher um curso 
técnico semipresencial, a segunda opção, 

quando indicada, deve ser, necessariamen-
te, para o mesmo curso na modalidade on-
line (totalmente a distância).

Quem deseja fazer especialização de 
nível médio nas Etecs também precisa ter 
cursado integralmente o ensino técnico 
no mesmo eixo tecnológico do curso pre-
tendido. Na modalidade de certificação 
de competência, há vagas remanescentes 
de segundo módulo para dez cursos técni-
cos: administração; contabilidade; edifica-
ções; eletrônica; informática para internet; 
logística; mecânica; segurança do traba-
lho; serviços jurídicos; e transações imobi-
liárias. O interessado deve ter concluído o 
ensino médio e ter experiência profissional 
na área do curso, mediante avaliação e 
certificação de competências referentes ao 
primeiro módulo.

Como se inscrever – O candidato 
precisa preencher a ficha de inscrição ele-
trônica e pagar taxa de R$ 25, seja para o 
ingresso no primeiro módulo, seja para se 
inscrever em um dos cursos de especializa-
ção, seja para passar pelo processo de certi-
ficação de competência. A inscrição somen-
te será efetivada após a quitação do boleto e 
confirmação da rede bancária.

Candidato com deficiência que necessi-
te de condições especiais para fazer a prova 
deve fazer indicação na ficha de inscrição 
eletrônica. Será necessária a apresentação 
de laudo médico.

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Assessoria de Imprensa do Centro Paula Souza
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O aluno pode esclarecer dúvidas on-line e participar de conferências na internet

Faltando pouco mais de um mês para o 
início da Copa do Mundo FIFA 2014, o Via 
Rápida Emprego, programa da Secretaria 
Estadual de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência, Tecnologia e Inovação, oferece 80 
mil vagas em cursos gratuitos a distância das 
línguas inglesa e espanhola. A capacitação é 
dirigida para quem atua ou pretende ingres-
sar nos setores ligados a turismo, comércio, 
serviços e eventos esportivos vinculados ao 
Mundial de Futebol 2014. As aulas serão 
ministradas em ambiente virtual por institui-
ções parceiras do programa – Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem do Transporte (Senat), 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac) e Fundação do Desenvolvimento 
Administrativo (Fundap).

Do total de vagas, 50 mil são para pro-
fissionais de bares e restaurantes, hospe-
dagem, espaços turísticos e comércio que 
atuam nos 11 municípios escolhidos como 
Centros de Treinamento de Seleções da 
Copa ou considerados rotas paulistas de 
turismo. As 30 mil restantes são reservadas 
para servidores públicos e profissionais da 
área de transportes.

No Estado, os jogos do Mundial 2014 
serão disputados na recém-construída 
Arena Corinthians, localizada em Itaquera, 
zona leste da capital. O jogo de abertura, do 

80 mil vagas de inglês e espanhol
Brasil x Croácia, será às 17 horas de 12 de 
junho. Na sequência, virão mais cinco par-
tidas. Três delas, também da fase inicial 
do torneio de grupos, serão realizadas em 
junho: Uruguai x Inglaterra, dia 19, às 16 
horas; Holanda x Chile, dia 23, às 13 horas; 
e Coreia do Sul x Bélgica, dia 26, às 17 horas. 
Em julho, a cidade de São Paulo também 
será palco de um jogo das oitavas de final, no 

dia 1º, às 13 horas, e de uma partida das duas 
semifinais, no dia 9, às 17 horas.

Capacitação – Cada curso tem dura-
ção de 80 horas e três módulos de nível 
básico, totalizando 60 horas e mais um 
tema específico, com total de 20 horas. As 
lições iniciais abordam conteúdos simples 
relacionados a temas do cotidiano; a etapa 

específica contempla situações com foco 
nas atividades profissionais.

Com conteúdo e metodologia educacional 
desenvolvidos por especialistas em educação a 
distância, os cursos são concebidos de modo 
autoinstrucional. O objetivo é possibilitar ao 
aluno estudar no seu ritmo por meio da inte-
ração com situações animadas; ouvir e praticar 
o idioma; aprender estruturas gramaticais; e 
exercitar esse aprendizado em situações con-
textualizadas com a sua realidade.

O estudante pode esclarecer dúvidas 
on-line e participar de conferências na 
internet para a prática do idioma com tuto-
res e colegas de curso. Se não tiver acesso 
à internet, poderá usar os computadores 
disponíveis nos 771 postos do Acessa SP em 
623 municípios do Estado ou, ainda, nas 
unidades do Poupatempo para fazer a ins-
crição e, posteriormente, as lições do curso. 

Rogério Mascia Silveira

Imprensa Oficial – Conteúdo Editorial

Assessoria de Imprensa da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação
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Novidade do vestibulinho: 465 vagas para 7 cursos de especialização técnica de nível médio
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