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CCAALLEENNDDÁÁRRIIOO  
maio  

��������  04/05 a 28/05/09 - Inscrições presenciais 
 

junho  
��������  A partir de 17/06/09 - Divulgação dos locais de Exame 
��������  21/06/09 - Exame 
��������  21/06/09, a partir das 18 horas -  Divulgação do gabarito oficial 

 

julho  
��������  A partir de 08/07/09 -  Divulgação da lista de classificação geral 
��������  13 e 14/07/09 - 1ª lista de convocação e matrícula  
��������  15 e 16/07/09 - 2ª lista de convocação e matrícula 
��������  17/07/09 - 3ª lista de convocação e matrícula 
��������  20/07/09 - 4ª lista de convocação e matrícula 
��������  21/07/09 - 5ª lista de convocação e matrícula 

CCEENNTTRRAALL  DDEE  IINNFFOORRMMAAÇÇÕÕEESS  AAOO  CCAANNDDIIDDAATTOO  
Capital e Grande São Paulo: (11) 3471-4071  
Demais localidades: 0800 772 2829 

SSIITTEE  OOFFIICCIIAALL  
www.vestibulinhoetec.com.br 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

  

  

RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  
 

 
 

Caixa Postal 20.273  
São Paulo - SP - CEP 04035-970 
www.fundatec.org.br 
  

 

Governador  
José Serra 
 

Secretário de Desenvolvimento 
Geraldo Alckmin  

Diretora -Superintendente  
Laura Laganá 
 

Chefe de Gabinete  
Elenice Belmonte R. de Castro 
 

Coordenador de Ensino Médio e Técnico 
Almério Melquíades de Araújo 

 

 www.centropaulasouza.sp.gov.br  

EEXXPPEEDDIIEENNTTEE  
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MMEENNSSAAGGEEMM  

Caro(a) candidato(a), 

Ensino de qualidade é fundamental para conquistar uma carreira promissora. Por isso, o Centro Paula Souza 
– autarquia do governo do Estado de São Paulo ligada à Secretaria de Desenvolvimento – se empenha ao 
máximo para oferecer aos estudantes que ingressam nas Escolas Técnicas (Etecs) cursos sintonizados com 
as novas áreas de conhecimento, elaborados em conjunto com especialistas dos setores que mais 
empregam.  

Os alunos – sempre envolvidos em projetos realizados por meio de parceria com empresas e institutos de 
pesquisa – têm à disposição laboratórios equipados com tecnologia de ponta. Os professores também são 
constantemente capacitados para oferecer uma visão realista do mercado de trabalho.  

As pesquisas feitas em 2007 mostram que estamos no caminho certo: o índice de empregabilidade dos 
alunos das Etecs depois de um ano de formados é de 77% . 

Nas Etecs, o estudante pode fazer o Ensino Médio e, a partir do 2º ano, cursar o Ensino Técnico 
simultaneamente. A formação em tempo integral é um dos diferenciais que levaram nossos alunos a obterem 
excelentes resultados, por três anos consecutivos, no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). 

Desejamos a você uma boa prova e uma trajetória de sucesso em vida profissional.  

Prof ª Laura Laganá 
Diretora-Superintendente 

SSUUMMÁÁRRIIOO  
��������  Inscrições presenciais --  44  

��������  Portador de Necessidades Especiais --  44  

��������  Sistema de Pontuação Acrescida --  55  

��������  Exame --  66  

��������  Prova e gabarito oficial --  77  

��������  Classificação --  88    

��������  Convocação e matrícula --  99    

��������  Sobre o Centro Paula Souza e o ensino técnico --  1111  

��������  Cursos técnicos oferecidos e perfis profissionais --  1122    

��������  Onde estudar --  1144  

��������  Dicas para um bom Exame --  1177  

RREEGGUULLAAMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  
O presente Processo Seletivo Vestibulinho está regulamentado pela Portaria CEETEPS nº 99, de 25/03/09, 
publicada no Diário Oficial do Estado em 26/03/09, republicada em 27/03/09.  
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IINNSSCCRRIIÇÇÕÕEESS  PPRREESSEENNCCIIAAIISS  
Para se inscrever no presente Processo Seletivo Vestibulinho, o candidato deverá observar as seguintes datas e 
procedimentos: 

��  Período: 04/05 a 28/05/09 (nos dias úteis) 

��  Local: na secretaria da Etec em que pretende estudar 

��  Horário: será estipulado pela Etec 

��  Valor da taxa de inscrição: será estipulado pela Etec 

��  Valor do Manual do Candidato: será estipulado pela Etec 

Instruções para inscrição 
Para se inscrever em um dos cursos técnicos da área de Agropecuária, o candidato deverá adquirir o Manual do 
Candidato, o qual acompanha a Ficha de Inscrição, na secretaria da Etec, nos dias úteis do período de 04 a 28/05/09. 
O preenchimento da Ficha de Inscrição é de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal (pai, 
mãe, curador ou tutor), quando menor de 16 (dezesseis) anos. Desta forma, para efetuar a inscrição o candidato deverá: 
11  --  ler atentamente as instruções constantes do Manual do Candidato;   
22  --  preencher seus dados pessoais na Ficha de Inscrição, com letra de forma, utilizando caneta de tinta azul ou preta, 

completando todos os campos;  
33  --  responder na Ficha de Inscrição o campo referente ao Sistema de Pontuação Acrescida (“afrodescendência” e 

“escolaridade pública”), bem como assiná-lo; 
44  --  indicar na Ficha de Inscrição os “códigos da Etec e do curso” em que pretende estudar; 
55  --  conferir  todos os dados fornecidos, ler atentamente o “requerimento de inscrição”,  preenchê-lo e assiná-lo. 
Após o preenchimento da Ficha de Inscrição, conforme instruções acima, o candidato deverá comparecer à Etec em que 
pretende estudar, nos dias úteis do período de 04 a 28/05/09, para efetivar a sua inscrição. Para tanto, deverá entregar a 
Ficha de Inscrição e efetuar o pagamento da taxa de inscrição. 

Observações importantes sobre a inscrição 
11..  É obrigatório o candidato ou seu representante legal, tomar conhecimento de todas as normas e procedimentos 

indicados no Manual do Candidato. 
22..  Considerando que o Exame para todos os cursos técnicos será realizado no mesmo dia e horário, o candidato 

deverá optar pela Etec em que pretende estudar, por apenas um curso e por um único período. 
33..  A Ficha de Inscrição não poderá, em hipótese alguma , conter rasuras. Havendo rasura(s), em qualquer um dos 

campos, o candidato deverá adquirir uma nova Ficha de Inscrição, e preenchê-la SEM RASURA(s). 
44..  No momento da efetivação da inscrição na Etec em que pretende estudar, os campos “requerimento de inscrição” e 

Sistema de Pontuação Acrescida (“afrodescendência” e “escolaridade pública") deverão estar, obrigatoriamente, 
assinados pelo candidato ou por seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), quando menor de 16 
(dezesseis) anos. 

55..  Devido ao fato de a Ficha de Inscrição conter a autodeclaração do candidato, não será possível realizar inscrições 
por instrumento particular de procuração. 

66..  Em caso de dúvidas no preenchimento da Ficha de Inscrição, o candidato deverá entrar em contato com a 
coordenação do Vestibulinho na Etec em que pretende estudar, pois, após a efetivação da inscrição, não serão 
permitidas, em hipótese alguma, alterações ou inclusões nos itens constantes da Ficha de Inscrição, inclusive nos 
campos “Código da Etec”, “Código do Curso” e Sistema de Pontuação Acrescida (“afrodescendência” e 
“escolaridade pública”). 

77..  Somente para a efetivação da inscrição NÃO será necessária apresentação de documento de identidade do 
candidato. No dia do Exame, será obrigatória a apresentação de documento de identidade original do 
candidato , conforme indicação no Manual, sendo que a não apresentação do documento impedirá o candidato de 
realizar a prova. 

88..  Não serão efetivadas inscrições na Etec diversa da indicada no código da Ficha de Inscrição.  
99..  Não serão efetivadas inscrições para os cursos técnicos da área de Agropecuária, via postal e por meios 

eletrônicos. 
1100..  Não serão permitidas inscrições em caráter condicional. 
1111..  O candidato que efetivou sua inscrição no presente Processo Seletivo Vestibulinho realizará o Exame no município 

onde se localiza a Etec em que pretende estudar.  
1122..  As taxas de inscrição e do Manual do Candidato terão validade para o presente Processo Seletivo Vestibulinho e, 

uma vez pagas, não serão devolvidas, exceto no caso de não haver implantação do curso por falta de demanda. 

PPOORRTTAADDOORR  DDEE  NNEECCEESSSSIIDDAADDEESS  EESSPPEECCIIAAIISS  
O candidato portador de necessidades especiais deverá informar sua condição por escrito, no ato da efetivação da 
inscrição,  bem como entregar uma fotocópia legível do laudo médico, emitido por especialista, descrevendo o tipo e o 
grau da necessidade, bem como as condições necessárias para realizar a prova. 

Atenção  
A ausência das informações necessárias no momento da inscrição, bem como do laudo médio, emitido por especialista, 
implicará na aceitação pelo candidato de realizar o Exame em condições idênticas às dos demais candidatos. 
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SSIISSTTEEMMAA  DDEE  PPOONNTTUUAAÇÇÃÃOO  AACCRREESSCCIIDDAA    
(Instituído pelo Decreto Estadual nº 49.602/05 e nos termos da Deliberação CEETEPS nº 08/07 )  

O Sistema de Pontuação Acrescida implica no acréscimo de pontos à nota final obtida em exame seletivo, ao candidato 
que declare ser afrodescendente e/ou demonstre ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ensino 
fundamental em instituições públicas. 

Poderão ser acrescidos os seguintes percentuais à nota final do candidato: 
I - três por cento (3%) para o candidato que se declarar afrodescendente. 
II - dez por cento (10%) para o candidato que declarar ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do 

ensino fundamental em instituições públicas, devendo, no ato da matrícula, apresentar os o(s) documento(s) 
comprobatório(s) demonstrando esta escolaridade. 

III - treze por cento (13%) para o candidato que atender cumulativamente os itens I e II - “afrodecendência” e “escolaridade 
pública”. 

 
AAFFRROODDEESSCCEENNDDÊÊNNCCIIAA  
Conforme Artigo 5º do Decreto Estadual nº 49.602/05, “Compreendem-se como afrodescendentes os pretos e os pardos, 
assim definidos, quando necessário, por autodeclaração”.   
 
EESSCCOOLLAARRIIDDAADDEE  PPÚÚBBLLIICCAA  
O candidato obrigatoriamente deverá ter cursado a 5ª, a 6ª, a 7ª e a 8ª séries ou o 6º, o 7º, o 8º e o 9º anos do ensino 
fundamental, em instituições públicas, e, no ato da matrícula, apresentar o(s) documento(s) comprobatório(s) 
demonstrando esta escolaridade. 
 
IINNSSTTIITTUUIIÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  
Instituições públicas são as criadas e mantidas pelo poder público federal, estadual, municipal ou pelo Distrito Federal. A 
gratuidade do ensino não indica, necessariamente, que a escola seja pública. Escolas vinculadas a fundações, 
cooperativas, Sistema S (SESI, SENAI, SESC, SENAC)  etc., embora gratuitas, são consideradas particulares  em 
função de sua dependência administrativa junto ao setor privado. 
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EEXXAAMMEE  
Data:  21/06/09 (domingo) 
Horário:  13h30min  
Local:  a partir do dia 17/06/09, o candidato deverá verificar o local onde realizará o Exame comparecendo à Etec em que 

pretende estudar, ou, ainda, acessando o site www.vestibulinhoetec.com.br. 
Duração:  4 (quatro) horas, sendo 3h30min para responder às questões da prova e 30 minutos para responder ao 

questionário socioeconômico. 

O candidato deverá levar no dia do Exame: 
1. caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua. 
2. ORIGINAL de UM dos seguintes documentos de identidade: 

��������  documento de identidade expedido pelas Secretarias de Segurança Pública (RG), pelas Forças Armadas ou pela 
Polícia Militar; 

��������  cédula de identidade de estrangeiros (RNE); 
��������  carteira nacional de habilitação com foto (modelo novo); 
��������  documento expedido por Ordens ou Conselhos Profissionais que, por lei federal, valem como documento de 

identidade em todo o país (exemplo: OAB, COREN, CREA e outros); 
��������  carteira de trabalho e previdência social (CTPS); 
��������  passaporte brasileiro. 

Observações importantes sobre o Exame 
11..  A confirmação do local onde realizará o Exame será de inteira responsabilidade do candidato. 
22..  O candidato deverá, obrigatoriamente, realizar o Exame no local determinado pela Etec.  
33..  O documento de identidade que o candidato apresentar no dia do Exame deverá estar em boas condições de 

visibilidade, de modo a possibilitar a conferência da foto, da assinatura e dos demais dados. Caso o documento 
esteja com foto antiga e/ou com a indicação de “não alfabetizado”, este deverá ser substituído, sendo necessário, 
para tanto, providenciar a 2ª (segunda) via do mesmo.     

44..  NÃO SERÃO ACEITOS, em hipótese alguma, como “documentos de identidade” os documentos indicados na 
seqüência, por serem destinados a outros fins: carteira ou caderneta escolar (RG escolar - UMES - UBES), certidão 
de nascimento e/ou de casamento, título de eleitor, carteira de habilitação sem foto (modelo antigo), crachás e 
identidade funcional de instituição pública ou privada. 

55..  Também não serão aceitos  protocolos e/ou cópias reprográficas (xerox), autenticadas ou não-autenticadas, dos 
documentos de identidade. SOMENTE SERÁ ACEITA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE 
ORIGINAL . 

66..  Em caso de perda, roubo ou extravio dos “documentos de identidade”, o candidato deverá apresentar o Boletim de 
Ocorrência Policial com uma foto 3x4 recente e datada, justificando o fato ocorrido. O candidato deverá levar a via 
original do Boletim de Ocorrência Policial, bem como uma cópia deste, a qual será retida pelo Coordenador de 
Prédio após a identificação do candidato. 

77..  O portão da escola será aberto às 12h45min e fechado às 13h30min, impreterivelmente . Após o fechamento do 
portão, não será permitida a entrada de nenhum candidato. Por esse motivo, o candidato deverá chegar com 
antecedência, para localizar sua sala e sua carteira, evitando-se, assim, possíveis imprevistos.  

88..  Após o início do Exame, o candidato deverá permanecer no mínimo até as 15h30min dentro da sala do Exame, 
podendo, ao deixar este local, levar consigo o caderno de questões. 

99..  Enquanto o candidato estiver realizando o Exame, é terminantemente proibido  utilizar calculadora, telefone celular, 
bip, pager, computador e assemelhados, radiocomunicador, chapéu, boné, lenço, gorro, óculos escuros, corretivo 
líquido ou quaisquer outros materiais (papéis) estranhos à prova. 

1100..  Durante todo o período de realização do Exame, É PROIBIDA  a permanência de pessoas estranhas e/ou 
acompanhantes de candidatos dentro do prédio e nos pátios.  

1111..  Caso o candidato se encontre internado em hospital localizado no município onde realizará o Exame, será 
designado Fiscal para a aplicação da prova, desde que autorizada pelo médico e pela administração hospitalar. 
Para tanto, é necessário contatar a coordenação do Vestibulinho na Etec em que pretende estudar, até as 17 
horas do dia 19/06/09. Não será aplicada prova a candidato em residência, nem em pronto-socorro, nem em 
ambulatório, nem em hospital situado fora do município em que se localiza a Etec em que pretende estudar. 

1122..  O desrespeito às normas que regem o presente Processo Seletivo Vestibulinho, bem como a desobediência às 
exigências registradas no Manual, além de sanções legais cabíveis, implicam na desclassificação do candidato. 

Será desclassificado do presente Processo Seletivo Vestibulinho o candidato que: 
��������  não comparecer ao Exame na data determinada; 
��������  chegar após o horário determinado de fechamento dos portões, às 13h30min; 
��������  não apresentar um dos documentos de identidade originais exigidos; 
��������  sair da sala sem autorização do Fiscal, com ou sem o caderno de questões e/ou a Folha de Respostas Definitiva; 
��������  utilizar-se de qualquer tipo de equipamento eletrônico e/ou de livros e apontamentos; 
��������  comunicar-se com outro candidato durante a prova; 
��������  ausentar-se do prédio durante a realização do Exame, independente do motivo exposto; 
��������  realizar a prova fora do local determinado pela Etec; 
��������  zerar na prova teste. 
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PPRROOVVAA  
A prova será constituída por 50 (cinqüenta) questões-teste, cada uma com 5 (cinco) alternativas (A, B, C, D e E), 
relacionadas às diferentes áreas do saber (científico, artístico e literário), à comunicação e à expressão, em diversos tipos 
de linguagem, abrangendo conhecimentos comuns do ensino fundamental, de 5ª a 8ª série. 
As questões são elaboradas por uma equipe interdisciplinar e dizem respeito a um determinado tema - ligado a situações 
do cotidiano, envolvendo problemáticas sociais, culturais, científicas e tecnológicas – apresentado em um texto-matriz e 
em vários textos complementares. 
As questões demandam as seguintes competências e habilidades do candidato: 
C1 - aplicar conhecimentos desenvolvidos no ensino fundamental para a compreensão da realidade e para a resolução 

de problemas; 
C2 - analisar criticamente argumentos apresentados nas questões; 
C3 - avaliar ações e resoluções de acordo com critérios estabelecidos; 
C4 - reconhecer e relacionar diferentes formas de linguagens, abordagens e técnicas de comunicação e expressão; 
C5 - interpretar crônicas, poesias, charges, tabelas, gráficos, mapas, imagens e outras formas de representação. 
A leitura atenta dos textos, dos enunciados e das alternativas das questões e a capacidade de relacionar os problemas 
propostos com as experiências do cotidiano são fundamentais para o bom desempenho do candidato. 

Observação 
O candidato poderá acessar as provas e os gabaritos  dos últimos semestres no site 
www.vestibulinhoetec.com.br . 

GGAABBAARRIITTOO  OOFFIICCIIAALL    
O gabarito oficial da prova será divulgado a partir d as 18 horas do dia 21/06/09 , no site 
www.vestibulinhoetec.com.br  e na Central de Informações  ao Candidato.   
Qualquer questionamento acerca da prova, com a devida justificativa (proposta de resolução da questão), deverá ser 
encaminhado SOMENTE pela Internet, na seção “Fale Conosco" do site www.vestibulinhoetec.com.br, impreterivelmente 
até as 17 horas do dia 24/06/09. 
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CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO    
A lista de classificação geral será divulgada a parti r do dia 08/07/09 , na Etec em que o candidato pretende estudar e 
no site www.vestibulinhoetec.com.br. 
A lista de classificação geral é composta por todos os candidatos inscritos na Etec para o mesmo curso e período, em 
ordem decrescente de notas finais. 
A nota final de classificação será obtida pelo total de questões acertadas, sendo desclassificados os candidatos com nota 
final zero. Cada questão possui o valor de 1 (um) ponto.  
Para o candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida , sua nota final será obtida pela seguinte fórmula: 
NF = N (1 + A + P) 
Em que: 
NF = nota final 
N = total de pontos da prova 
A (valor 3%) = para o candidato que se declarar afrodescendente 
P (valor 10%) = para o candidato que declarar ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ensino 

fundamental em instituições públicas  

CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  PPAARRAA  DDEESSEEMMPPAATTEE  
Ocorrendo empate, terá preferência o candidato que atender às condições abaixo relacionadas, que se constituem nos 
critérios adotados para desempate, em ordem de preferência pelo maior número de acertos das competências e 
habilidades exigidas na prova: 
11..  C1 - aplicar conhecimentos desenvolvidos no ensino fundamental para compreensão da realidade e para resolução 

de problemas; 

22..  C2 - analisar criticamente argumentos apresentados nas questões; 

33..  C3 - avaliar ações e resoluções de acordo com critérios estabelecidos; 

44..  C4 - reconhecer e relacionar diferentes formas de linguagens, abordagens e técnicas de comunicação e expressão; 

55..  C5 - interpretar crônicas, poesias, charges, tabelas, gráficos, mapas e outras formas de representação e/ou imagens; 

66..  tiver maior idade; 

77..  por sorteio. 

Atenção 
��������  É de inteira responsabilidade do candidato ou de seu representante legal, a verificação da lista de classificação geral.  
��������  Não serão fornecidas informações a respeito da lista de classificação geral por telefone, carta, e-mail ou fax. 
��������  Caso o número de candidatos seja insuficiente para o preenchimento das vagas oferecidas, o curso não será 

implantado.  
��������  Não haverá, em hipótese alguma, revisão, nem vistas de prova. 
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CCOONNVVOOCCAAÇÇÃÃOO  EE  MMAATTRRÍÍCCUULLAA  
As listas de convocação seguirão o critério de classificação dos candidatos em ordem de notas finais, até o 
preenchimento de todas as vagas disponíveis, para cada curso e período oferecido na Etec em que o candidato pretende 
estudar, subtraindo-se as vagas dos alunos retidos e daqueles que trancaram matrículas no 1º módulo do ensino técnico, 
do respectivo curso e período. 
As vagas disponíveis destinam-se aos candidatos que ingressarão no 1º módulo do ensino técnico. Não serão, em 
hipótese alguma, destinadas aos processos de transferência, de reclassificação ou de aproveitamento de estudos. 

Local 
As listas de convocação somente  serão divulgadas na Etec em que o candidato pretende estudar, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato ou de seu representante legal a verificação destas. 
Observação 
Não serão fornecidas informações a respeito das listas de convocação por telefone, carta, e-mail ou fax. 

Data 
A divulgação das “listas de convocação”, bem como as matrículas dos candidatos convocados, serão realizadas nas 
seguintes datas: 

��������  1ª lista de convocação e matrícula: 13 e 14/07/09 
��������  2ª lista de convocação e matrícula: 15 e 16/07/09 
��������  3ª lista de convocação e matrícula: 17/07/09 
��������  4ª lista de convocação e matrícula: 20/07/09 
��������  5ª lista de convocação e matrícula: 21/07/09 

Posteriormente poderão ser afixadas outras listas nas Etecs, além das previstas acima. O candidato deverá acompanhar, 
junto à Etec em que pretende estudar, os dias em que serão afixadas.  
As vagas não preenchidas em um determinado curso por desistência de matrícula, respeitada a chamada de todos os 
candidatos inscritos, por período, serão ocupadas: 
I. pelos candidatos de maior nota no mesmo curso de período diverso; 
II. pelos candidatos de maior nota da mesma área e do mesmo período; 
III. pelos candidatos com maior nota de outra área e período diverso; 
IV. candidatos de outras Escolas Técnicas Estaduais, respeitando a classificação, com prioridade aos ingressantes na 

unidade escolar mais próxima, no mesmo curso e período, que realizarem o Exame no dia 21/06/09. 
Conforme Inciso 3º, artigo 53, Capítulo IV do Regimento Comum das Escolas Técnicas do Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza, após 5 (cinco) dias úteis, a contar do início das aulas, a Escola Técnica Estadual deverá 
realizar uma nova chamada para matrícula, a fim de preencher as vagas das matrículas canceladas de alunos que não 
compareceram às aulas, obedecendo-se à ordem de classificação dos candidatos. 
Após 30 (trinta) dias do início das aulas, não haverá mais matrícula inicial, conforme inciso 4º do artigo 53 do Regimento 
Comum das Escolas Técnicas Estaduais. 

Horário para matrícula 
O candidato deverá verificar o horário para a matrícula junto à Etec em que pretende estudar, pois é responsabilidade da 
unidade de ensino estabelecer o devido horário de matrícula. 
Caso o candidato não efetue a matrícula na data e no horário fixados perderá o direito à vaga e não será incluído nas 
chamadas seguintes. 

Documentos para matrícula 
Para efetivar a matrícula, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos: 
1. requerimento de matrícula (fornecido pela Etec no dia). Caso o candidato seja menor de 16 (dezesseis) anos, no 

momento da matrícula, deverá estar assistido por seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), o qual assinará 
o requerimento de matrícula; 

2. carteira de identidade (RG), uma fotocópia simples com apresentação do original; 
3. histórico escolar com certificado de conclusão do ensino médio, uma fotocópia simples com apresentação dos 

originais OU declaração de conclusão do ensino médio, firmada pela direção da escola de origem, contendo a data 
em que o certificado e o histórico serão emitidos, documento original OU declaração que está matriculado a partir da 
2ª série do ensino médio, documento original. 
O candidato que cursa o EJA (supletivo)  deverá portar uma fotocópia simples com apresentação do original de, no 
mínimo, 4 (quatro) certificados de eliminação de disciplina ou 2 (dois) certificados de aprovação em áreas de estudos; 

4. 4 (quatro) fotos 3x4 recentes e iguais. 
5. O candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida , pelo item “escolaridade pública”, deverá apresentar 

declaração escolar OU histórico escolar contendo o detalhamento das séries cursadas e o(s) nome(s) da(s) escola(s), 
comprovando, assim, ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em 
instituições públicas, uma fotocópia simples com apresentação do original. 
Observação 
Os naturalizados brasileiros que estudaram em escola pública, no país de origem, deverão apresentar, ainda, 
comprovante do respectivo consulado atestando a autenticidade da informação do documento apresentado. 
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Observações importantes sobre a matrícula 
11..    O candidato deverá providenciar, com antecedência, a documentação necessária para a efetivação de sua matrícula, 

pois a secretaria da Etec não efetuará, em hipótese alguma, a matrícula do candidato convocado cuja documentação 
esteja incompleta, colocando a respectiva vaga à disposição dos próximos classificados. 

22..    Se impossibilitado de comparecer para realizar a matrícula, o candidato poderá indicar um representante, portando 
uma procuração simples, juntamente com os documentos exigidos. Nesse caso, a Etec não se responsabilizará, 
todavia, por eventuais erros cometidos no preenchimento do requerimento de matrícula. 

33..    As fotocópias simples dos documentos exigidos para a matrícula deverão estar legíveis e acompanhadas dos 
respectivos originais, para conferência e validação. 

44..    Não serão aceitos históricos e/ou certificados de nível superior, tampouco carteiras de órgãos de registro de 
categoria (COREN, CREA etc.) para comprovação da conclusão do ensino médio. 

55..    Não serão aceitos, em nenhuma hipótese, documentos por via postal, e-mail, fax ou fora do prazo. 
66..    O candidato que tenha realizado estudos equivalentes ao ensino fundamental e/ou médio, no todo ou em parte, no 

exterior, deverá apresentar parecer de equivalência de estudos emitido pela Secretaria Estadual de Educação. 
77..    Os documentos em língua estrangeira deverão estar visados pela autoridade consular brasileira no país de origem e 

acompanhados da respectiva tradução oficial. 
88..    O candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida , pelo item “escolaridade pública”, caso não comprove 

ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano do ensino fundamental em instituições públicas, será 
impedido de realizar a sua matricula , conforme consta no Artigo 6º do Decreto Estadual nº 49.602/05 “constatada, 
a qualquer tempo, a falsidade das informações constantes dos documentos, sujeitar-se-á o infrator às penalidades 
previstas na legislação civil e penal e terá cancelada sua matrícula junto à respectiva instituição”, não havendo 
possibilidade de reclassificação. 

99..    Os alunos das Etecs do Centro Paula Souza matriculados no ensino médio não terão vagas garantidas para o ensino 
técnico. 

1100..    É expressamente vedada a permuta de vagas entre candidatos classificados no presente Processo Seletivo 
Vestibulinho. 

1111..    O diretor da Etec é o responsável pelas matrículas na unidade escolar. 
1122..    Não haverá, em hipótese alguma, matrícula condicional, conforme o Regimento Comum das Escolas Técnicas 

Estaduais. 
1133..    Os resultados do Processo Seletivo Vestibulinho serão válidos apenas para o semestre letivo a que se refere, sendo 

necessária a guarda dos documentos dos candidatos pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data do 
Exame. 

 

  MMOODDEELLOO  DDEE  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  EESSCCOOLLAARR  
   

 

 

 

 

 

 
 

   

  DECLARAÇÃO ESCOLAR   (em papel timbrado da escola) 
 
  Declaramos, para os devidos fins, que (nome do aluno), portador(a) do RG nº ____________,  
  cursou o ensino fundamental em instituição pública, respectivamente a(s) seguinte(s) série(s): 

���� 5ª série/6º ano - (nome da escola) – (município) – (estado) 

���� 6ª série/7º ano - (nome da escola) – (município) – (estado) 

���� 7ª série/8ª ano - (nome da escola) – (município) – (estado) 

���� 8ª série/9º ano - (nome da escola) – (município) – (estado) 

         ________________                   ______________________________________ 
                  local e data                               assinatura e carimbo do responsável na escola 
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SSOOBBRREE  OO  CCEENNTTRROO  PPAAUULLAA  SSOOUUZZAA    
O Centro Paula Souza é uma instituição vinculada à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, destinada a 
articular, realizar e desenvolver a educação profissional nos níveis Médio/Técnico e Superior/Tecnológico, tendo iniciado 
suas atividades em 06 de outubro de 1969, no governo de Roberto Costa de Abreu Sodré. 
Ao preparar recursos humanos especializados para o trabalho, o Centro Paula Souza se preocupa também com a 
consciência do papel humano e social dos profissionais que forma, buscando inovar e dinamizar do processo 
educacional, aperfeiçoando seus docentes, laboratórios e cursos.  
Desde sua criação, o Centro Paula Souza evoluiu muito. Em seu início, funcionavam apenas dois cursos de graduação 
tecnológica: Construção Civil e Mecânica. Atualmente, o Centro Paula Souza conta com 157 Escolas Técnicas Estaduais 
e 47 Faculdades Tecnológicas em 131 cidades do Estado de São Paulo: uma evolução considerável. 

Quem foi Paula Souza? 
O professor Antônio Francisco de Paula Souza foi o fundador da Escola Politécnica de São Paulo - Poli, hoje integrada à 
Universidade de São Paulo. Engenheiro, político e professor, Paula Souza nasceu em Itu, em 1843. De uma família de 
estadistas, foi um liberal, tendo lutado pela República e Abolição da Escravatura. Em 1892 elegeu-se deputado estadual, 
ficando poucos meses no cargo, pois o Marechal Floriano Peixoto convocou-o ao Ministério do Exterior.  
Formado em Engenharia em Carlsruhe, na Alemanha, e em Zurique, na Suíça, foi em toda a sua vida pública um 
empreendedor e forte oposicionista da centralização do poder político-administrativo da Monarquia. Educador, esteve 
ligado à Poli por 25 anos. Seu desejo era introduzir no Brasil um ensino técnico voltado para a formação de profissionais 
preocupados com o trabalho e não apenas com discussões acadêmicas. Seu dinamismo em criar obras é um exemplo 
dessa preocupação. Criou um conceito novo de ensino, convidou especialistas europeus e americanos para lecionar na 
Poli, à frente da qual esteve como primeiro diretor, de 24 de novembro de 1894 abril de 1917, quando faleceu, em São 
Paulo. 

SSOOBBRREE  OO  EENNSSIINNOO  TTÉÉCCNNIICCOO  
O objetivo do ensino técnico é proporcionar habilitação profissional. 
Os cursos técnicos estão organizados em módulos. Cada curso é composto por 2 (dois), por 3 (três) ou por 4 (quatro) 
módulos. Cada módulo terá a duração de um semestre. 
Os módulos cursados darão ao aluno, em sua maioria, uma qualificação profissional com direito a um certificado parcial.  
O conjunto de certificados dos módulos cursados que formam um curso técnico darão direito ao diploma de técnico, 
desde que o aluno já tenha concluído o ensino médio. 
Observação 
O candidato poderá obter informações complementares sobre certificação consultando o site 
www.centropaulasouza.sp.gov.br, no link “etecs”, na opção “cursos”.  
O currículo é composto pelos componentes curriculares considerados necessários à formação profissional, dedicados à 
formação técnica. Inclui outros componentes importantes para o exercício profissional do técnico, tais como: Cidadania 
Organizacional, Tecnologia e Meio Ambiente, Linguagens, Trabalho e Tecnologia, Gestão e Qualidade, Banco de Dados 
ou Informática e trabalho de conclusão de curso. 
O candidato que desejar ingressar no ensino técnico das Escolas Técnicas Estaduais não necessita esperar pela 
conclusão do ensino médio, pois poderá se inscrever para um dos cursos técnicos caso esteja matriculado na 2ª ou na 3ª 
série do médio. 

PPRRÉÉ--RREEQQUUIISSIITTOO  PPAARRAA  IINNGGRREESSSSOO  NNOO  EENNSSIINNOO  TTÉÉCCNNIICCOO  
��������  Estar matriculado na 2ª ou na 3ª série do ensino médio ou tê-lo concluído. 
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CCUURRSSOOSS  TTÉÉCCNNIICCOOSS  OOFFEERREECCIIDDOOSS  EE  PPEERRFFIISS  PPRROOFFIISSSSIIOONNAAIISS  
Para auxiliar na escolha de um curso técnico da área de Agropecuária, o candidato vai encontrar, a seguir, os perfis 
profissionais correspondentes aos cursos oferecidos, organizados em ordem alfabética. 
Em cada perfil estão descritas as principais atribuições, aptidões, funções e/ou habilidades necessárias para o 
desempenho da profissão. 

AGRICULTURA                                                                                                        Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 
O TÉCNICO EM AGRICULTURA é o profissional que planeja e acompanha a colheita e a pós-colheita das principais 
culturas. Auxilia na implantação e no gerenciamento de sistema de controle de qualidade na produção agrícola. Identifica 
e aplica técnicas mercadológicas para a distribuição e comercialização de produtos. Elabora laudos, perícias, pareceres, 
relatórios.  Presta assistência e consultoria técnica, na orientação a produtores rurais quanto à gestão da propriedade / 
empresa rural, à produção agrícola, à comercialização de produtos agropecuários e agroindustriais, com procedimentos 
de biosseguridade. Supervisiona e faz estudos e análises de viabilidade econômica, financeira, social, política e 
ambiental. Promove a integração e a organização social no meio rural.  Desenvolve, implementa e dissemina tecnologias 
de produção agrícola. 
Mercado de trabalho:  Empresas de produção e consultoria agrícola. Instituições de assistência técnica, extensão rural e 
pesquisa. Comércio de equipamentos e produtos agrícolas. 
 
AGROECOLOGIA                                                                                                     Eixo Tecnológico: Recursos Naturais  
O TÉCNICO EM AGROECOLOGIA é o profissional que atua em sistemas de produção agropecuária e extrativista 
fundamentados em princípios agroecológicos e técnicas de sistemas orgânicos de produção. Desenvolve ações 
integradas, unindo a preservação e a conservação de recursos naturais à sustentabilidade social e econômica dos 
sistemas produtivos. Atua nas atividades de preservação dos recursos hídricos, do solo, da fauna e da flora silvestre.  
Orienta sobre o controle natural e biológico dos insetos, doenças e plantas espontâneas. Realiza atividades de educação 
ambiental. Participa de ações integradas de agricultura familiar considerando a sustentabilidade da pequena propriedade 
e os sistemas produtivos. Promove a integração e a organização social. Utiliza de técnicas e tecnologias de conservação 
e armazenamento da matéria-prima e do processamento dos produtos agroecológicos. 
Mercado de trabalho:  Certificadoras de produtos agroecológicos. Assessoria técnica a prefeituras, instituições de 
assistência técnica e extensão rural (ATER), propriedades rurais, cooperativas e sindicatos rurais. Auxiliar em trabalhos 
de pesquisa voltados a agroecologia. 
 
AGROINDÚSTRIA                                                                                               Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia  
O TÉCNICO EM AGROINDÚSTRIA é o profissional que planeja, monitora e operacionaliza o processamento de 
alimentos na área de laticínios, carnes, beneficiamento de grãos, cereais, frutos e hortaliças. Auxilia e atua na 
elaboração, aplicação e avaliação de programas preventivos, de higienização e sanitização da produção agroindustrial. 
Atua em sistemas para diminuição do impacto ambiental dos processos de produção agroindustrial. Implementa e 
gerencia sistemas de controle de qualidade e aplica técnicas mercadológicas competitivas, adequadas à distribuição e 
comercialização dos produtos. 
Mercado de trabalho:  Indústrias de alimentos. Agroindústria. Laboratórios de Controle de Qualidade. Instituições de 
pesquisa 
 
AGRONEGÓCIOS                                                                                                     Eixo Tecnológico: Recursos Naturais   
O TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO é o profissional que aplica técnicas de gestão e de comercialização que visam ao 
aumento da eficiência do mercado agrícola e agroindustrial. Identifica os segmentos das cadeias produtivas do setor 
agropecuário. Avalia custos de produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos produtos e serviços. 
Idealiza ações de marketing aplicadas ao agronegócio. Auxilia a organização e execução de atividades de gestão do 
negócio rural, inclusive empreendimentos da agricultura familiar. Participa de sistemas de gestão ambiental e de 
promoção do desenvolvimento tecnológico e social, visando à qualidade e à sustentabilidade do empreendimento. 
Orienta produtores e trabalhadores rurais na organização de associações e cooperativas. 
Mercado de trabalho:  Propriedades rurais. Estabelecimentos comerciais. Estabelecimentos agroindustriais. Empresas 
de assistência técnica, consultoria, extensão rural e pesquisa. Cooperativas e associações de produtores rurais.   
 
AGROPECUÁRIA                                                                                                     Eixo Tecnológico: Recursos Naturais  
O TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA forma o profissional que planeja, executa, acompanha e avalia projetos agropecuários 
e agroindustriais, em suas diversas etapas e atividades, supervisionando a produção agropecuária. Administra empresas 
rurais e promove a industrialização e a comercialização de produtos agropecuários. Experimenta, testa, desenvolve e 
melhora métodos e tecnologias de produção sustentável. Executa pesquisas e análises laboratoriais. Presta assistência e 
consultoria técnica, orientando diretamente produtores sobre a produção, a comercialização e a biosseguridade do setor. 
Promove diferentes formas de organização social, extensão e capacitação rural e o desenvolvimento da visão de 
sustentabilidade da produção agropecuária.  
Mercado de trabalho : Empresas Agropecuárias; Empresas Agroindustrias: Frigoríficos, Laticínios, Indústrias de 
Processamento de Produtos de Origem Anial e Vegetal; Instituições Públicas / Privadas de Pesquisa, educação e 
extensão rural; Cooperativas Agropecuárias e fazendas; Empresas de prestação de serviços agropecuárias, consultorias 
e assistência técnica; Empresas fornecedoras de agroquímicos; Empresas de fertilizantes; Empresas de máquinas, 
equipamentos e implementos agrícolas; Destlarias e usinas de açúcar e álcool.  
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CAFEICULTURA                                                                                                       Eixo Tecnológico: Recursos Naturais  
O TÉCNICO EM CAFEICULTURA é o profissional que participa do planejamento, da execução e do monitoramento dos 
processos de implantação e manejo da cultura de café. Gerencia a colheita e o processamento da pós-colheita.  Colabora 
nos processos de comercialização e acompanhamento do mercado do café. Auxilia na implantação e no 
acompanhamento dos sistemas de controle de qualidade. Trabalha de acordo com as normas de segurança e saúde no 
trabalho e ambiental.  Atua em atividades de assistência técnica, extensão rural e formas de organização social. 
Mercado de trabalho:  Empresas de produção e consultoria agrícola. Instituições de assistência técnica, extensão rural e 
pesquisa. Comércio do agronegócio café. Indústrias de insumos agropecuários. Cooperativas e associações.  
 
FLORESTAS                                                                                                             Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 
O TÉCNICO EM FLORESTAS é o profissional que atua na produção de mudas florestais, na extração e no 
beneficiamento da madeira. Executa os processos de produção, de manejo sustentável e de industrialização dos 
recursos de origem florestal. Orienta a prática florestal de menor impacto ambiental. Inventaria florestas. Administra 
unidades de conservação e de produção florestal. Atua na preservação e na conservação ambiental de projetos 
florestais. Fiscaliza e monitora fauna e flora silvestres. 
Mercado de trabalho:  Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. Indústrias de papel e celulose. Instituições de 
pesquisa, assistência técnica e extensão rural. Parques e reservas naturais e indústrias de silvicultura e exploração 
florestal.  
 
PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR                                                                     Eixo Tecnológico: Recursos Naturais 
O TÉCNICO EM PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR é o profissional que atua no setor sucroalcooleiro / canavieiro, 
planejando, executando e gerenciando atividades de plantio, tratos culturais, produção de mudas e colheita.  
Supervisiona e dissemina tecnologia do setor. Coordena a movimentação física e a manutenção de máquinas, 
equipamentos e implementos na sistematização de áreas, preparo do solo e colheita, preservando o meio ambiente. 
Otimiza as operações de transporte de matéria - prima e insumos. Trabalha de acordo com as normas de segurança, 
promovendo a saúde do trabalhador. 
Mercado de trabalho:  Empresas rurais produtoras de cana–de–açúcar. Usinas de Açúcar e Álcool. Destilarias.  
Empresas de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas. Empresas de fertilizantes. Empresas de agroquímicos / 
agrotóxicos.  Assistência Técnica. Cooperativas de Produção. 
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OONNDDEE  EESSTTUUDDAARR  
A seguir são apresentadas as Etecs agrícolas, mantidas pelo Centro Paula Souza, e os cursos da área de Agropecuária 
oferecidos em cada uma delas no Presente Processo Seletivo Vestibulinho. 

Observação 
Os cursos técnicos de Agronegócios e de Florestas, quando oferecidos no período noturno, terão aulas práticas 
obrigatórias aos sábados. 
 

ADAMANTINA   

Etec Eng. Herval Bellusci Código da Etec:  063 

Estrada seis, s/n - Boa Vista - Tel. (18) 3521-2494 
Curso Período Vagas Código do curso 

Produção de Cana-de-Açúcar Noite 35 01103-4 
 

ANDRADINA   

Etec Sebastiana Augusta de Moraes Código da Etec:  028 

Estrada Vicinal Sebastião Lourenço da Silva, Km 11 - V. Planalto - Tel. (18) 3722-3302 
Curso Período Vagas Código do curso 

Produção de Cana-de-Açúcar Noite 40 01103-4 
    

CAFELÂNDIA   

Etec Profª Helcy Moreira Martins Aguiar Código da Etec:  062 

Praça Sagrado Coração de Jesus, 70 - Centro - Tel. (14) 3554-1184   
Curso Período Vagas Código do curso 

Agroecologia Noite 40 01033-9 
    

CÂNDIDO MOTA   

Etec Prof. Luiz Pires Barbosa Código da Etec:  081 

Rodovia SP 266, km 2 - Água do Jacu - Tel. (18) 3341-1014   
Curso Período Vagas Código do curso 

Agroindústria Noite 40 01023-6 
    

CERQUEIRA CÉSAR   

Etec Prefeito José Esteves Código da Etec:  072 

Rodovia Donato Francisco Sassi, km 5 - Macucão - Tel. (14) 3714-6175   
Curso Período Vagas Código do curso 

Agronegócios Noite 35 01053-4 
    

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL   

Etec Dr. Carolino da Motta e Silva Código da Etec:  047 

Rodovia SP 346, Km 204 - Morro Azul - Tel. (19) 3651-1229  
Curso Período Vagas Código do curso 

Cafeicultura Noite 40 01093-5 
    

FRANCA   

Etec Prof. Carmelino Corrêa Júnior Código da Etec:  046 

Rodovia Cândido Portinari, km 405 - City Petrópolis - Tel. (16) 3703-8035  
Curso Período Vagas Código do curso 

Agronegócios Noite 40 01053-4 

Agropecurária Tarde 40 01062-0 
 

ITAPETININGA   

Etec Prof. Edson Galvão  Código da Etec:  053 

Rodovia Gladys Bernardes Minhoto, km 11 - Capão Alto - Tel. (15) 3271-0444  
Curso Período Vagas Código do curso 

Agronegócios Noite 35 01053-4 
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JACAREÍ   

Etec Cônego José Bento Código da Etec:  048 

Av. Nove de Julho, 745 - Jd. Pereira do Amparo - Tel. (12) 3951-5800   
Curso Período Vagas Código do curso 

Agropecuária Tarde 40 01062-0 

Florestas Noite 40 01043-1 
    

JALES   

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho Código da Etec:  073 

Chácara Municipal - Córrego Tambory - Tel. (17) 3632-9007   
Curso Período Vagas Código do curso 

Agroindústria Noite 40 01023-6 

Produção de Cana-de-Açúcar Noite 40 01103-4 
 

JAÚ   

Etec Prof. Urias Ferreira Código da Etec:  090 

Rodovia Dep. Leônidas Pacheco Ferreira, km 17 - Pouso Alegre - Tel. (14) 3623-1170 
Curso Período Vagas Código do curso 

Produção de Cana-de-Açúcar Tarde 35 01102-2 
 

MIGUELÓPOLIS   

Etec Laurindo Alves de Queiroz  Código da Etec:  079 

Fazenda Lageado, s/n - Bairro Rural - Tel. (16) 3835-1370   
Curso Período Vagas Código do curso 

Agropecuária Manhã 40 01061-0 
    

MONTE APRAZÍVEL   

Etec Padre José Nunes Dias Código da Etec:  075 

Estrada do Bacuri, s/n - Zona Rural - Tel. (17) 3275-1841    
Curso Período Vagas Código do curso 

Agroindústria Noite 40 01023-6 
    

PALMITAL   

Etec Prof. Mário Antônio Verza Código da Etec:  164 

Rua José Florêncio Dias, 385 - Paraná - Tel. (18) 3351-1088   
Curso Período Vagas Código do curso 

Agronegócios Noite 40 01053-4 
    

PARAGUAÇU PAULISTA   

Etec Augusto Tortolero Araújo Código da Etec:  039 

Rodovia SP 284, km 477/478 - Sape - Tel. (18) 3361-1130    
Curso Período Vagas Código do curso 

Agroindústria Tarde 40 01022-4 
 

PENÁPOLIS   

Etec João Jorge Geraissate Código da Etec:  069 

Estrada José Vigilato de Castilho, s/n - Lageado - Tel. (18) 3652-1577   
Curso Período Vagas Código do curso 

Agropecuária Tarde 35 01062-0 

Florestas Noite 35 01043-1 
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PRESIDENTE PRUDENTE   

Etec Prof. Dr. Antônio Eufrásio de Toledo Código da Etec:  032 

Rod. Raposo Tavares, km 561 - Pontilhão - Tel. (18) 3221-1667   
Curso Período Vagas Código do curso 

Agropecuária Tarde 35 01062-0 

Agropecuária Manhã 35 01061-0 

Florestas Tarde 35 01042-1 

 
RIO DAS PEDRAS   

Etec Dr. José Coury Código da Etec:  071 

Av. Prefeito Nicolau Marino, 2680 - Nosso Teto - Tel. (19) 3493-2244    
Curso Período Vagas Código do curso 

Agronegócios Noite 35 01053-4 
    

SÃO MANUEL   

Etec Dona Sebastiana de Barros Código da Etec:  102 

Fazenda da Serra, s/n - Zona Rural - Tel. (14) 3841-2288    
Curso Período Vagas Código do curso 

Agropecuária Tarde 40 01062-0 
    

TAQUARIVAÍ   

Etec Dr. Dario Pacheco Pedroso Código da Etec:  049 

Rua Acácio Paulino, s/n - Centro - Tel. (15) 3534-1139    
Curso Período Vagas Código do curso 

Florestas Noite 40 01043-1 
    

TEODORO SAMPAIO   

Etec de Teodoro Sampaio Código da Etec:  156 

Rua Pará, 506 - Bairro da Estação - Tel. (18) 3282-3024    
Curso Período Vagas Código do curso 

Agroecologia Manhã 40 01031-5 

Agroindústria Manhã 40 01021-2 
    

VERA CRUZ   

Etec Paulo Guerreiro Franco Código da Etec:  092 

Estrada Ribeirão das Garças, km 3 - Zona Rural - Tel. (14) 3492-1373   
Curso Período Vagas Código do curso 

Agroindústria Noite 40 01023-6 
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DDIICCAASS  PPAARRAA  UUMM  BBOOMM  EEXXAAMMEE  
Todos os semestres alguns candidatos são prejudicad os por não levarem em consideração as 
seguintes recomendações:  

11..  Visite o local do Exame, com pelo menos 24 horas de  antecedência.  

22..  Não corra o risco de chegar atrasado no Exame. Ante cipadamente, separe todo o material 
requisitado e o documento de identidade, evitando c orrerias de última hora. Em hipótese alguma, 
será permitido o ingresso de retardatários. 

33..  No dia do Exame: 
��  tenha, no mínimo, 8 horas de sono durante a noite; 

��  evite mudanças no padrão alimentar, ingerindo somen te alimentos de boa procedência. O café 
da manhã deverá ser reforçado, porém nunca indigest o. Um estômago pesado atrapalha o 
raciocínio e aumenta a tensão; 

��  não pratique qualquer atividade física intensa ou e sportes sujeitos a contusão ou a fratura; 

��  não consuma automedicação com substâncias para dimi nuir a ansiedade ou, ainda, substâncias 
para tirar o sono, como quantidades excessivas de c afé ou pó de guaraná; 

��  não consuma, em hipótese alguma, bebidas alcoólicas . 

44..  No momento do Exame, ao receber a prova, leia as qu estões com calma e atenção. Caso se 
depare com alguma dificuldade, passe para outra que stão que você saiba responder. Assim você 
recupera a tranqüilidade e aumenta a confiança para  resolver o resto da prova. 

DDEESSEEJJAAMMOOSS  AA  TTOODDOOSS  OOSS  CCAANNDDIIDDAATTOOSS  UUMMAA  EEXXCCEELLEENNTTEE  PPRROOVVAA!! 


