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Caro (a) candidato (a), 
  
A educação não parou no Estado de São Paulo e estamos prestes a iniciar um novo ciclo de aprendizado com os alunos 
ingressantes em nossas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) no segundo semestre de 2020. Orientados pelos princípios da Saúde 
Pública e atendendo às recomendações do Governo do Estado de São Paulo quanto ao distanciamento social como forma de 
preservar a saúde dos candidatos, o Vestibulinho das Etecs será realizado em um formato diferente. 

Não serão aplicadas provas presenciais. O critério adotado é o da análise do histórico escolar. A classificação final vai considerar 
a média aritmética simples das notas das disciplinas de português e matemática da primeira série do Ensino Médio. 

A decisão de tomar como referência as notas atribuídas até dezembro de 2019 levou em consideração o acesso ao conteúdo 
disciplinar que os candidatos tiveram na fase anterior à Covid-19. 

Mesmo diante desse momento tão difícil e desafiador imposto pela pandemia, é preciso continuar se preparando para o futuro. 
E o Vestibulinho é o primeiro passo em busca de uma carreira profissional sólida e repleta de oportunidades. Ao ingressar em um 
dos cursos das Etecs do Centro Paula Souza (CPS), você fará parte de uma das melhores redes de ensino público do País. 

Neste manual, estão todas as informações necessárias para quem deseja fazer a escolha certa.  

Boa sorte e sucesso em sua vida profissional! 

  
Laura Laganá 
Diretora-Superintendente do Centro Paula Souza 
 

 

 

 
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 
Governador 
João Doria 
 
Vice-Governador 
Rodrigo Garcia 
 
Secretária de Desenvolvimento Econômico 
Patricia Ellen da Silva 
 
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA 
 
Diretora-Superintendente 
Laura Laganá 
 
Vice-Diretora-Superintendente 
Emilena Lorenzon Bianco 
 
Chefe de Gabinete da Superintendência 
Armando Natal Maurício 
 
Coordenador de Ensino Médio e Técnico 
Almério Melquíades de Araújo 
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CHECK LIST  

 Ler o Manual e a Portaria que regulamenta o Processo Seletivo 
 Escolher o curso e a Etec 
 Providenciar CPF, RG e documentos comprobatórios  
 Fazer a inscrição pelo site vestibulinhoetec.com.br 
 Pagar a taxa de inscrição 
 Conferir documentos necessários para a matrícula e providenciar os que não tenho para dar tempo de ficarem 

prontos  
 Conferir a classificação geral no site vestibulinhoetec.com.br 
 Verificar a lista de documentos para a matrícula 
 Anotar as datas de divulgação das listas de convocação  
 Conferir a lista de convocação para matrícula no site da Etec 
 Matrícula!!  

 
 

CALENDÁRIO 

 De 01/07 até as 15h do dia 06/07/2020 - Inscrições para redução da taxa do Vestibulinho e envio por meio digital, 
via upload, da documentação comprobatória, no site www.vestibulinhoetec.com.br  

 De 07/07 até as 15h do dia 21/07/2020 – Inscrições do Processo Seletivo no site vestibulinhoetec.com.br 

 A partir de 10/07/2020 - Divulgação no site vestibulinhoetec.com.br do resultado da solicitação de redução da 
taxa de inscrição  

  A partir de 03/08/2020 - Divulgação da lista de classificação geral e dos convocados para a prova para os 
cursos técnicos com prova de aptidão 

 05/08/2020 – Prova dos cursos de aptidão (on-line) somente para os convocados 

 A partir de 07/08/2020 - Divulgação da lista de classificação geral dos demais cursos 

 10/08 e 11/08/2020 - Divulgação da 1ª lista de convocação e matrícula 

 12/08/2020 - Divulgação da 2ª lista de convocação 

 13/08 e 14/08/2020 - Matrícula da 2ª lista de convocação 

 14/08/2020 – Divulgação dos convocados para matrícula dos cursos com prova de aptidão 

 17/08/2020 – Matrícula da 1ª lista de convocação dos cursos com prova de aptidão 

 

 

 

 

 

 

VESTIBULINHO ETEC 2SEM20 
CENTRAL DE INFORMAÇÕES AO CANDIDATO  
Capital e Grande São Paulo: (11) 3471-4071   
Demais localidades: 0800 772 2829 
vestibulinhoetec.com.br 

 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
http://www.vestibulinhoetec.com.br/
http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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O QUE É O VESTIBULINHO? QUEM PODE FAZER? QUAIS OS DOCUMENTOS? 

 

- O que é o Vestibulinho? 

É um processo seletivo que seleciona candidatos para as Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) , neste semestre por conta 
da pandemia do COVID-19, o  processo classificatório será realizado mediante análise de rendimento escolar para os 
Cursos do Ensino Técnico. 

Excepcionalmente não será aplicada prova presencial para o presente Processo Seletivo-Vestibulinho. 

 

- Vai ter prova? 

Por conta da pandemia do COVID-19 não serão aplicadas provas presenciais. O critério adotado é o da análise do 
histórico escolar. A classificação final vai considerar a média aritmética simples das notas das disciplinas de português 
e matemática da 1ª série do Ensino Médio. 

 

- O Vestibulinho oferece vagas para quais cursos? 

• Curso técnico (presencial)  
• Curso técnico a distância EAD (semipresencial) 
• Curso técnico a distância EAD (on-line) 
• Cursos técnicos de especialização (presencial e on-line ) 

 

- Quem pode tentar uma vaga nos cursos técnicos presenciais, semipresenciais e on-line? 

Quem já concluiu o Ensino Médio ou equivalente ou ainda está cursando o Ensino Médio nas modalidades regular (estar 
matriculado na 2ª ou 3ª série do Ensino Médio), EJA (a partir do 2º semestre ou 2 (dois) certificados de aprovação em 
áreas de estudos ) ou Boletim de Aprovação  do ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de 
Jovens e Adultos).  

 

- Tem idade mínima para fazer os cursos técnicos? 

Para alguns sim: para fazer os cursos técnicos de Cozinha é preciso completar 17 anos até 31/07/2020 e para os cursos 
de Enfermagem, Cuidados de Idosos e Restaurante e Bar é preciso completar 18 anos até 31/07/2020. 

 

- Quem pode fazer os cursos de Especialização? 

Quem tiver concluído o Ensino Médio e o curso técnico que é pré-requisito para a Especialização pretendida. Consulte a 
relação no ANEXO I. 

 

- Como serão as aulas por conta da pandemia do COVID-19? 

Os cursos presenciais terão o início das aulas de forma remota (on-line), até que as regras do isolamento social sejam 
flexibilizadas a ponto de tornar possível a continuidade das aulas de forma presencial na Etec/Extensão de Etec (classe 
descentralizada). 
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INSCRIÇÕES 

 

- Como faço a inscrição? 

Pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. É preciso preencher a ficha de inscrição pela internet e pagar a taxa no valor de 
R$ 19,00 (dezenove reais). Se não pagar até 21 de julho a inscrição vai ser cancelada. O dinheiro pago depois dessa data 
não será devolvido. 

 

- Quando começam as inscrições para o Vestibulinho? 

A partir do dia 07 de julho no site www.vestibulinhoetec.com.br. 

 

- Até quando posso me inscrever para o Vestibulinho? 

Até as 15 horas do dia 21 de julho pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. 

 

- Quais documentos de identificação preciso para me inscrever? 

Para se inscrever o interessado precisa fazer upload dos seguintes documentos: 

• CPF 

• Documento de Identificação (RG ou RNE) 

• uma foto recente de rosto 

 

- Não tenho CPF. Como faço para me inscrever? 

É preciso ter seu próprio CPF para fazer a inscrição. Consulte o site www.receita.fazenda.gov.br para informações 
sobre como obter esse documento. O candidato menor de 16 anos precisa informar obrigatoriamente o nome e o 
número do CPF de seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor). 

 

- O que é fazer upload? 

Significa enviar arquivos para um servidor, ou seja, você vai enviar, no ato da inscrição, os seus documentos para o 
sistema de inscrição do Vestibulinho da Etec, para que esses documentos sejam analisados posteriormente. 

 

- Perdi o meu documento do CPF. Não tenho o cartão do CPF. Como faço? 

O candidato poderá utilizar o RG, para fazer upload no sistema, desde que este contenha o número do CPF. 

 

  

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
http://www.vestibulinhoetec.com.br/
http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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- Não tenho o documento do RG. Como faço? 

O candidato poderá utilizar, para fazer upload no sistema um dos seguintes documentos, que comprova o número do 
RG: 

• Documento de identidade expedido pela Secretaria de Segurança Pública (RG), pelas Forças Armadas ou pela 
Polícia Militar 

• Cédula de Identidade de Estrangeiro (RNE), dentro da validade 

Atenção: Não serão aceitos: Carteira Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal 9.503/97 ou 
documento expedido por Ordem ou Conselho Profissional (exemplo: OAB, CREA, COREN, CRC e outros).  

 

- Perdi o meu documento do RG. E agora? 

Em caso de perda, roubo ou extravio de “documento de identidade”, o candidato deverá realizar upload dos seguintes 
documentos: 

• Boletim de Ocorrência Policial ou Declaração/Certidão de Extravio de Documento, datado de no 
máximo 6 (seis) meses antes do último dia de inscrições, justificando o fato ocorrido. 

• Certidão/registro de nascimento para o candidato portador do protocolo do documento de identidade 
(RG) expedido pela Secretaria de Segurança Pública ou de protocolo de RNE expedido pelo 
Departamento de Polícia Federal competente. A certidão de casamento substitui a certidão/registro de 
nascimento. 

 

DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE – RENDIMENTO ESCOLAR 

 

- Quero me inscrever para os Cursos Técnicos. Quais documentos de comprovação de escolaridade preciso para fazer 
upload no momento da inscrição? 

 

• Para os candidatos que pretendem se inscrever para os CURSOS TÉCNICOS – PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL 
E ONLINE 

 

o Para os candidatos que concluíram ou estão cursando o Ensino Médio Regular 

 Fazer upload de um dos documentos que seguem: 

• Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, contendo as notas de 
Português e Matemática da 1ª série do Ensino Médio 

• Declaração de Conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de 
origem, contendo as notas de Português e Matemática da 1ª série do Ensino Médio  

• Declaração que está matriculado a partir da 2ª série do Ensino Médio, documento 
original. Neste caso enviar também uma declaração escolar contendo as notas de 
Português e Matemática da 1ª série do Ensino Médio conforme modelo no ANEXO II 

• Boletim Escolar Digital contendo as notas de Português e Matemática da 1ª série do 
Ensino Médio e Boletim Escolar Digital, a partir da 2ª série do Ensino Médio, para fins 
de comprovação da série que está atualmente matriculado. Os boletins poderão ser 
obtidos através do site:  https://sed.educacao.sp.gov.br/boletim/boletimescolar. 
Apenas para quem é ou foi aluno da rede de escolas estaduais de São Paulo. 

  

https://sed.educacao.sp.gov.br/boletim/boletimescolar
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o Para os candidatos que concluíram ou estão cursando o Ensino de Educação de Jovens e Adultos - EJA ou o Exame 
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA 

 Fazer upload de um dos documentos que seguem: 

• Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou 

• Declaração de Conclusão do Ensino Médio, firmada pela Direção da Escola de origem, contendo 
a data em que o certificado e histórico serão emitidos ou 

• Declaração que está matriculado, a partir do 2º semestre/termo da EJA 

• 2 (dois) Certificados de Aprovação em áreas de estudos da EJA 

• Boletim de Aprovação do ENCCEJA emitido e enviado pelo MEC 

• Certificado de Aprovação do ENCCEJA em 2 (duas) áreas de estudos avaliadas, emitido e 
enviado pelo MEC,  

• Documento(s) que comprove(m) a eliminação de no mínimo 4 (quatro) disciplinas dentre elas 
duas obrigatórias Português e Matemática  

 

o Para os candidatos que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM até a edição de 2016 

  Fazer upload do Certificado ou Declaração de Conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos 
Federais ou pela Secretaria da Educação do Estado correspondente. 

 

o Para os candidatos que pretendem cursar Técnico em Enfermagem 

 Fazer upload dos documentos que seguem: 

• Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental e Declaração de 
matrícula na 2ª série do Ensino Médio ou Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do 
Ensino Médio ou 

• Declaração de Conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem. 

 

o Para os candidatos que realizaram estudos em outro país 

 Fazer upload do parecer de equivalência de estudos realizados no Exterior, emitido pela Secretaria da 
Educação ou Conselho Estadual de Educação e declaração do respectivo Consulado atestando a 
autenticidade do Histórico Escolar apresentado. 

 Fazer upload de um dos documentos que seguem: 

• Histórico Escolar com Certificado de Conclusão do Ensino Médio, contendo as notas de 
Português e Matemática da 1ª série do Ensino Médio 

• Declaração de Conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, 
contendo as notas de Português e Matemática da 1ª série do Ensino Médio 

• Declaração que está matriculado a partir da 2ª série do Ensino Médio, documento original. Neste 
caso enviar também uma declaração escolar contendo as notas de Português e Matemática da 1ª 
série do Ensino Médio conforme modelo no ANEXO II 
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- Quero me inscrever para os Cursos de Especialização. Quais documentos de comprovação de escolaridade preciso 
para fazer upload no momento da inscrição? 

• Para os cursos de Especialização Presenciais: 

o Certificado ou declaração de conclusão do Ensino Técnico associado ao Curso de Especialização 
pretendido. ANEXO I  

• Para o curso de Especialização de Gestão de Projetos – EaD - On-line: 

o Certificado de conclusão de qualquer curso Técnico ou do Ensino Superior 

 

- Quais notas vou lançar no momento da inscrição? 

• Para os candidatos que pretendem se inscrever para os CURSOS TÉCNICOS – PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL 
E ONLINE 

o inserir a nota final da disciplina de Língua Portuguesa (ou Português) e de Matemática, obtida na 1ª série 
do Ensino Médio, ou no 1º termo do Ensino Médio na modalidade EJA, concluída até 31-12-2019.  

o em caso de reclassificação, ou seja, não cursou a 1ª série do Ensino Médio, tendo realizado avaliação de 
competências e foi matriculado em série mais avançada, inserir a nota de Língua Portuguesa (ou 
Português) e de Matemática da última série completamente cursada do Ensino Médio. 

o  em caso de ter concluído o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) – até o exame de 2016, ou 
equivalentes, inserir a nota de Língua Portuguesa (ou Português) e de Matemática com a nota obtida na 
certificação.  

• Para os candidatos que pretendem se inscrever para os CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO – PRESENCIAL E 
ONLINE 

o os candidatos não vão lançar nenhuma nota. A classificação será feita, após a comprovação da 
escolaridade, pela faixa etária, da maior para a menor idade, considerando a data de nascimento. 

 

- Quais disciplinas devo considerar para lançar as notas? 

• Caso a disciplina Língua Portuguesa (Português) tenha sido cursada acompanhada de outras (por exemplo: 
Língua Portuguesa, Literatura e Gramática), o candidato deverá inserir apenas as notas da disciplina de Língua 
Portuguesa. Caso a disciplina Língua Portuguesa (Português) não tenha sido cursada, inserir a média simples 
das disciplinas equivalentes. 

• Caso a disciplina Matemática tenha sido cursada acompanhada de outras (por exemplo: Matemática, Geometria 
e Álgebra), o candidato deverá inserir apenas as notas da disciplina de Matemática. Caso a disciplina de 
Matemática não tenha sido cursada, inserir a média simples das disciplinas equivalentes; 

 

- Existe uma tabela de equivalência das disciplinas? 

Língua Portuguesa (Português) Literatura; Gramática; Redação; Produção de Texto; 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias 

Matemática Aritmética, Álgebra, Geometria, Estatística, Matemática 
Financeira, Matemática e suas Tecnologias 
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- Como vou lançar as notas? 

O conceito utilizado para classificação do candidato será o numérico, com dois dígitos após a vírgula (0,00 a 10,00). 

No sistema de inscrição está previsto para escolha do candidato uma série de notas, entre conceitos alfabéticos e 
numéricos.  

 

- No meu histórico não tem nota mas tem conceito. Como converto conceito para nota? 

Se o Histórico Escolar ou documento oficial equivalente apresentar conceitos diferentes de números, notas diferentes 
da classificação de 0,00 a 10,00 ou uma única média global do estudante, o candidato poderá escolher um conceito não 
numérico, ou um conceito numérico diferente da escala de 0,00 a 10,00 que automaticamente esse conceito será 
convertido para um conceito numérico conforme tabela de convergência ANEXO III. 

 

- Não encontrei meu conceito no sistema. Como faço? 

Caso a instituição de ensino do candidato utilize conceitos não previstos no sistema (ANEXO III), o candidato poderá 
solicitar na instituição de origem o preenchimento da declaração constante no ANEXO II convertendo em ambos os 
casos para nota numérica (0,00 a 10,00) o conceito do candidato. 

 

- Estudei no exterior. Quais notas vou lançar? 

Os candidatos que cursaram o Ensino Médio no exterior deverão incluir as notas de Matemática e da Língua Oficial 
escolar.  

 

PAGAMENTO 

 

- Como faço o pagamento taxa de inscrição? 

O pagamento da taxa poderá ser realizado em dinheiro, na agência bancária de sua preferência, no horário de 
expediente, mediante a apresentação do boleto impresso no momento da inscrição eletrônica ou ainda, via internet, 
através do banco do candidato ou ainda através da ferramenta getnet (pagamento com cartão de crédito) disponível no 
site www.vestibulinhoetec.com.br. 

 

- Quando o pagamento taxa de inscrição não será aceito? 

Quando for feito por agendamento de pagamento de título de cobrança;  pagamento de conta por envelope; 
transferência eletrônica; DOC e DOC eletrônico; ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente; cartão de 
crédito fora da ferramenta getnet disponibilizada no site vestibulinhoetec.com.br; pagamento com valores inferiores ao 
especificado no boleto bancário e pagamento de boleto de processos seletivos anteriores. 

 

- Como sei quando o pagamento da taxa de inscrição foi efetivado? 

A confirmação será enviada ao e-mail informado na inscrição até dez dias depois do pagamento da taxa. 

A inscrição somente será efetivada após o pagamento e compensação do boleto bancário dentro do período 
estabelecido para a inscrição e posterior confirmação da quitação pela rede bancária 
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- Desisti de participar do Vestibulinho. Posso pegar o dinheiro de volta? 

Não. A taxa de inscrição só vale para o atual Vestibulinho e, uma vez paga, não será devolvida,  

 

- Minha solicitação de redução foi aprovada. Como faço? 

O candidato beneficiado com a redução da taxa deverá realizar sua inscrição no site www.vestibulinhoetec.com.br, no 
período de 10-07 até as 15 horas do dia 21-07 e efetuar o pagamento da taxa com redução de 50% do valor . 

 

- Como posso imprimir a segunda via do boleto bancário? 

Acesse o site www.vestibulinhoetec.com.br e clique na seção “Área do Candidato”. Em seguida, clique no link “2ª via do 
boleto bancário”. Ele só poderá ser impresso até as 20 horas da data-limite do encerramento das inscrições.  

 

2ª OPÇÃO 

 

- Eu me inscrevi em um curso que foi cancelado. Por que isso aconteceu no meio do processo? 

Quando o curso não atinge a demanda de 1,5 candidato por vaga, sua implantação é reavaliada e pode ser cancelada. 
Nesse caso, o candidato terá sua inscrição automaticamente remanejada para a 2ª opção, quando indicada e se houver.  

 

- O que é 2ª opção? Quem pode escolher? 

O candidato do 1º módulo dos Cursos do Ensino Técnico (presencial, semipresencial) pode escolher, quando disponível, 
outro curso ou período como 2ª opção. Mas somente para outro curso oferecido na mesma Etec e/ou Extensão de Etec 
para a qual se inscreveu em 1ª opção. Quem se inscreveu na modalidade on-line e para os Cursos de Especialização não 
tem possibilidade de escolha de 2ª opção. 

 

- Como funciona a 2ª opção? 

A chamada de candidatos em 2ª opção só acontece depois que forem chamados todos os candidatos aptos em 1ª opção. 
Por exemplo, João se inscreveu no Curso de Administração da Etec Camargo Aranha. Como 2ª opção, escolheu o curso 
de Contabilidade na mesma escola. Na classificação para Administração, João não obteve nota suficiente e ficou em 120º 
lugar. Já na 2ª opção, para o curso de Contabilidade, ele ficou em 48º lugar da lista contendo mesmo que sua nota fosse 
suficiente para passar em 1ª opção. Porém, João só será chamado se alguns dos candidatos, que escolheram 
Contabilidade como 1ª opção, deixem de fazer a matrícula. 

 

  

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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SISTEMA DE PONTUAÇÃO ACRESCIDA 

 

- Como funciona o sistema de pontuação acrescida? 

O candidato que se autodeclarar afrodescendente e/ou demonstrar ter cursado todos os anos da 5ª à 8ª série ou do 6º ao 
9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas poderá ter acréscimo de pontos à nota final da prova. Quem se 
autodeclarar afrodescendente poderá acrescentar 3% à pontuação. Aquele que comprovar ter cursado todos os anos da 
5ª à 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em escola pública poderá receber um acréscimo de 10%. Mas é 
preciso ter estudado TODO esse tempo em escola pública. 

Quem se autodeclarar afrodescendente e comprovar a escolaridade pública poderá acrescentar 13% à pontuação do 
exame. 

A pontuação acrescida não vale para os candidatos que disputam vagas para os Cursos de Especialização. 

 

- Como comprovo a escolaridade pública? 

No momento da inscrição o candidato deverá fazer upload do documento que comprove que cursou integralmente, 
todos os anos da 5ª à 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas de ensino. 

 

- Quais documentos comprovam a escolaridade pública? 

• Declaração Escolar (ANEXO IV) 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. 

• Para os candidatos que realizaram estudos em outro país, parecer de equivalência de estudos realizados no 
Exterior, emitido pela Secretaria da Educação ou Conselho Estadual de Educação e declaração do respectivo 
Consulado atestando a autenticidade do Histórico Escolar apresentado bem como a natureza pública da 
instituição de ensino. 

 

VAGAS CURSOS ON-LINE 

 

- São quantas vagas para os cursos on-line? 

Os candidatos inscritos aos cursos na modalidade on-line concorrem a:  

• 500 (quinhentas) vagas para o Curso de Técnico em Administração; 

• 250 (duzentas e cinquenta) vagas para o Curso de Técnico em Comércio; 

• 400 (quatrocentas) vagas para o Curso de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas; 

• 400 (quatrocentas) vagas para o Curso de Técnico em Guia de Turismo; 

• 250 (duzentas e cinquenta) vagas para o Curso de Técnico em Secretariado; 

• 300 (trezentas) vagas para o curso de Especialização Técnica em Gestão de Projetos. 
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DEFICIENTES 

 

- Existe cota para deficiente?  

Não. Os candidatos que se declararem com deficiência concorrem em igualdade de condições com os demais 
candidatos quanto à pontuação, classificação geral e convocação para a matrícula. 

 

CURSOS COM PROVAS DE APTIDÃO 

 

- Quando e onde vejo a lista de classificação e  convocação para a prova de aptidão dos inscritos para os cursos técnicos 
de Canto, Dança, Regência e Teatro? 

No dia 03/08 no site www.vestibulinhoetec.com.br.  

 

- Quando serão as provas on-line para os cursos com provas de aptidão? 

As provas de aptidão acontecerão de forma on-line no dia 05/08, diretamente no Portal do Candidato, no site 
www.vestibulinhoetec.com.br. A prova de aptidão será realizada somente pelos 90 (noventa) primeiros classificados. 

 

- Como é a prova de aptidão para o Curso de Técnico em Canto? 

Os candidatos inscritos para o Curso de Técnico em Cantos  serão avaliados por análise de rendimento escolar 
conforme o descrito anteriormente e também por prova de aptidão.  

A prova de aptidão constará de parte escrita e prática que abordarão a Percepção Auditiva – acuidade auditiva 
elementar a respeito de parâmetros sonoros e musicais; a acuidade Vocal – capacidade de afinação e de precisão 
rítmica, bem como de memória musical; e a Acuidade da Linguagem – capacidade de pensar palavras e de usar a 
linguagem oral para expressar significados complexos.  

A parte escrita será constituída de 3 questões dissertativas a serem definidas pela Etec selecionadora, sendo cada 
questão respondida em até 400 caracteres.  

A parte prática constará de envio de um vídeo pelo candidato, cantando a capella ou se acompanhando com um 
instrumento, uma das seguintes canções que serão determinadas pela Etec selecionadora. Como suporte, serão 
disponibilizados pela Etec selecionadora, em formato mp3 / PDF os playbacks (em duas tonalidades) e partituras, para 
referência do(a) candidato(a). O vídeo deverá ser enviado no formato mp4 ou MOV, com duração máxima de 2 minutos e 
resolução sugerida de 720p.  

A prova de aptidão será realizada somente pelos até 90 (noventa) primeiros classificados na avaliação de rendimento 
escolar sendo desconsiderada a pontuação da primeira fase. 

 

- Como é a prova de aptidão para o Curso de Técnico em Dança? 

Os candidatos inscritos para o Curso de Técnico em Dança serão avaliados por análise de rendimento escolar conforme 
o descrito anteriormente e também por prova de aptidão.  

A prova de aptidão abordará a Percepção do corpo - Organização da estrutura do movimento corporal, uso das 
articulações, alinhamento corporal e domínio do peso; a Percepção do espaço - Utilização do espaço cênico, direções 
espaciais, níveis e deslocamentos; a Percepção do tempo - Organização do movimento em relação ao tempo: pulsação, 
ritmo e frase musical; e a Criatividade - Compreensão, organização e criatividade para a realização de um trabalho de 
criação coreográfica.  

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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Para execução da prova de aptidão, o candidato fará uma prova escrita que será constituída de até 6 questões 
dissertativas a serem definidas pela Etec selecionadora, sendo cada questão respondida em até 400 caracteres.  

Terá também uma prova prática que será constituída por uma aula guiada por voz (podendo conter imagens, vídeos ou 
somente som a ser disponibilizado pela Etec selecionadora) a fim de preparar o corpo e percorrer questões sobre os 
fatores de movimentos e temas ligados à Dança. Além disso, o candidato deverá criar um vídeo, com duração exata de 1 
minuto (não podendo ter mais ou menos) Contendo as orientações informadas através da aula guiada. O vídeo deverá 
ser enviado no formato mp4 ou MOV, com resolução de até 720p.  

A prova de aptidão será realizada somente pelos até 90 (noventa) primeiros classificados na avaliação de rendimento 
escolar sendo desconsiderada a pontuação da primeira fase. 

 

- Como é a prova de aptidão para o Curso de Técnico em Regência? 

Os candidatos inscritos para os Cursos de Técnico em Regência serão avaliados por análise de rendimento escolar, 
conforme o descrito anteriormente, e também por prova de aptidão.  

A prova de aptidão constará de parte escrita e prática, que abordarão: a Percepção Auditiva - acuidade auditiva 
elementar a respeito de parâmetros sonoros e musicais; o Código de Escrita Musical em seus conhecimentos 
elementares; e acuidade Vocal - capacidade de afinação e de precisão rítmica, bem como de memória musical.  

A parte escrita será constituída de 3 questões dissertativas a serem definidas pela Etec selecionadora, sendo cada 
questão respondida em até 400 caracteres.  

A parte prática constará do envio de dois vídeos a saber: No vídeo 1, o candidato ouvirá um excerto musical a duas vozes 
a ser disponibilizado pela ETEC selecionadora, em formato mp3, e deverá escolher uma delas, memorizá-la e, em 
seguida, enviar um vídeo cantando a melodia escolhida. O vídeo deverá ser enviado no formato mp4 ou MOV, com 
resolução sugerida de 720p. No vídeo 2, o candidato fará uma execução musical de livre escolha – vocal ou instrumental 
– com duração máxima de 2 minutos. O vídeo deverá ser enviado no formato mp4 ou MOV, com resolução sugerida de 
720p. 

A prova de aptidão será realizada somente pelos até 90 (noventa) primeiros classificados na avaliação de rendimento 
escolar, sendo desconsiderada a pontuação da primeira fase. 

 

- Como é a prova de aptidão para o Curso de Técnico em Teatro? 

Os candidatos inscritos para os Cursos de Técnico em Teatro serão avaliados análise de rendimento escolar, conforme o 
descrito acima, e também por prova de aptidão.  

A prova de aptidão constará de parte escrita e prática, que abordarão: a acuidade da Linguagem Oral – capacidade de 
usar a linguagem oral para expressar significados complexos; a acuidade da linguagem Escrita – capacidade de análise 
e uso de vocabulário diversificado e artístico da linguagem de forma sensível à diversidade de sentidos inerentes à 
linguagem; a Percepção do corpo – Organização básica do movimento corporal, alinhamento corporal e domínio do 
peso; e a Percepção do espaço – Utilização do espaço cênico, direções espaciais, níveis e deslocamentos. 

 A prova escrita será constituída de 2 questões dissertativas a serem definidas pela Etec selecionadora, sendo cada 
questão respondida em até 600 caracteres.  

A prova prática constará do envio de um vídeo de uma cena teatral, de livre criação e autoria, desenvolvida a partir do 
tema a ser determinado pela Etec selecionadora. O candidato deverá exercitar sua criatividade para explorar ações, 
gestos e modos distintos de falar, além de explorar sua percepção em ser a principal imagem que deve aparecer no 
vídeo, utilizando de sua expressividade vocal e corporal de maneira criativa.  

A prova de aptidão será realizada somente pelos até 90 (noventa) primeiros classificados na avaliação de rendimento 
escolar, sendo desconsiderada a pontuação da primeira fase. 
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- Que dia será publicado o resultado da prova de aptidão? Onde será divulgado? 

No dia 14/08, no site vestibulinhoetec.com.br 

 

ESTOU CLASSIFICADO? 

 

- Quando será divulgada a lista de classificação geral do Vestibulinho? 

A partir do dia 07/08, no site www.vestibulinhoetec.com.br.  

 

- Como é a classificação para os Cursos Técnicos? 

A nota final de classificação do Vestibulinho para o 1º módulo dos Cursos do Ensino Técnico (presencial, semipresencial 
e on-line) será obtida pela média da nota final de Português e Matemática, obtida na 1ª série do Ensino Médio, ou no 1º 
termo do Ensino Médio na modalidade EJA.  

Somatória dos pontos obtidos em Português e Matemática, sendo P, o total de pontos, multiplicando pelo fator único de 
2,5.  

Neste caso a fórmula seria:  

P=2,5.(Total de Pontos em Português + Total de Pontos em Matemática). 

Para o candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida, sua nota final será obtida pela seguinte fórmula:  

• PF = P.(1 + A + E), em que: 

• PF = pontuação final;  

• P = total de pontos obtidos pela fórmula de soma dos pontos de Português e Matemática; 

• A (valor 3% = 0,03) = para o interessado que se declarar afrodescendente e 

• E (valor 10% = 0,10) = para o interessado que declarar ter cursado integralmente da 5ª a 8ª série ou do 6º ao 9º ano 
do ensino fundamental em instituições públicas. 

Quando ocorrer o empate, terá preferência o candidato que atender às seguintes condições: 

• Maior nota em Português; 

• Maior nota em Matemática; 

• Tiver maior idade, de acordo com a data de nascimento; 

• Por sorteio. 

 

- Como é a classificação para os Cursos de Especialização? 

A classificação para os cursos de Especialização será pela maior idade do candidato, considerando a data de 
nascimento, com desempate, se for o caso pelo sorteio eletrônico da vaga. 

 

- Não passei na 1ª opção. Posso ser chamado para a 2ª opção? 

A chamada de candidatos em 2ª opção só ocorrerá se ainda restarem vagas depois de chamados todos os candidatos 
classificados em 1ª opção.  

 

http://www.vestibulinhoetec.com.br/
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- A lista de classificação geral já considera os pontos de acréscimo (para quem estudou integralmente em escola 
pública e para quem se autodeclarou afrodescendente)? 

Sim. Na lista de classificação geral já consta a pontuação acrescida para quem se autodeclarou afrodescendente e/ou 
indicou ter cursado integralmente da 5ª à 8ª série ou do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental em instituições públicas. 

 

- Por que fui desclassificado? 

Será desclassificado o candidato que:  

• Utilizar ou tentar utilizar meio fraudulento em benefício próprio ou de terceiros, em qualquer etapa do 
processo; 

• Não enviar a documentação que comprove o rendimento escolar de Português e Matemática solicitada no ato 
da inscrição; 

• Não enviar documentação que comprove a escolaridade pública, quando declarada; 

• Enviar documentação divergente, arquivo corrompido ou ilegível; 

• Zerar na nota média das disciplinas de Português e Matemática; 

• Não participar de todas as etapas da prova de aptidão; 

• Zerar na prova de aptidão. 

 

- Quando as listas de convocação para a matrícula serão divulgadas e quais as datas de matrícula? 

 10/08 e 11/08 - Divulgação da 1ª lista de convocação e matrícula 

 12/08 - Divulgação da 2ª lista de convocação 

 13/08 e 14/08 - Matrícula da 2ª lista de convocação 

 14/08 – Divulgação dos convocados para matrícula dos cursos com prova de aptidão 

 17/08 – Matrícula da 1ª lista de convocação dos cursos com prova de aptidão 

 

- Onde são divulgadas as listas de convocação para a matrícula? 

SOMENTE no site da Etec/Extensão de Etec em que o candidato pretende estudar.  

 

- A 1ª lista de convocação corresponde aos primeiros colocados da lista de classificação geral? (Ex.: O curso tem 40 
vagas. Se o nome está entre os 40 primeiros, quer dizer que está na 1ª lista de convocação?). Como eu sei que passei? 

A lista de convocação segue a ordem da lista de classificação geral. Porém, algumas vagas podem ficar para alunos 
retidos no semestre anterior ou que estão voltando do “trancamento” de matrícula.  

O candidato classificado dentro dos limites das vagas existentes receberá e-mail para confirmação da sua matrícula. 

 

- Posso tentar transferência de curso ou de unidade? 

A transferência de unidade é possível, mas está sujeita a disponibilidade de vagas. Já a transferência de curso pode ser 
realizada apenas entre cursos do mesmo eixo tecnológico (verificar no site www.cps.sp.gov.br). O pedido passará por 
análise da comissão de docentes e o aluno precisará fazer uma avaliação de competências.  
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ANEXO I – ESPECIALIZAÇÕES – TABELA DE EQUIVALÊNCIA 

 

Eixo Tecnológico 

Cursos de 
Especialização que 

poderão ser 
oferecidos no 
Vestibulinho 

Denominações atuais 
das Habilitações que 
são pré requisito de 

ingresso 

Denominações Anteriores das Habilitações que 
são pré requisitos de ingresso 

Ambiente e Saúde 
Gestão de Unidades 

de Alimentação e 
Nutrição 

Nutrição e Dietética Gestão da nutrição; Nutrição. 

Controle e Processos 
Industriais 

Gestão de Energia Automação Industrial 

Automação e controle de processos ênfase instrumentação; 
Automação e controle industrial; Automação e controle; 
Automação industrial na área de eletrônica; Automação 
industrial na área de fabricação; Automação industrial na 
área de manutenção; Automação industrial na área de 
sistemas de controle; Automação industrial/mecatrônica; 
Automação predial; Automação; Eletroeletrônica com ênfase 
em automação e instrumentação industrial; Eletrônica – 
automação da manufatura; Eletrônica – ênfase em 
integração de sistemas industriais; Eletrônica com ênfase 
em automação industrial; Eletrônica ênfase em automação; 
Indústria com habilitação em sistemas de controle 
automático; Industrial com habilitação em automação; 
Industrial com habilitação em manutenção de sistemas de 
automação; Instrumentação, controle e automação; 
Instrumentação e automação industrial/mecatrônica; 
Instrumentação e automação industrial; Mecânica com 
ênfase em automação e controle. 

Controle e Processos 
Industriais 

Gestão de Energia Eletroeletrônica 

Acionamentos eletrônicos; Automação e controle de 
processo com ênfase em instrumentação; Eletroeletrônica 
com ênfase em manutenção industrial; Eletroeletrônica 
industrial; Eletrônica em controle e acionamento eletrônico; 
Industrial em eletroeletrônica; Instrumentação e 
equipamentos industriais; Manutenção de equipamentos 
eletroeletrônicos; Manutenção eletroeletrônica; Sistemas 
eletroeletrônicos de transportes sobre trilhos; Sistemas 
eletroeletrônicos industriais. 

Controle e Processos 
Industriais 

Gestão de Energia Eletromecânica 

Manutenção eletromecânica; Eletromecânica – instalação e 
manutenção; Eletromecânica com ênfase em manutenção de 
equipamentos fora de estrada; Eletromecânica com ênfase 
em manutenção de sistemas industriais; Eletromecânica de 
manutenção; Instalação e manutenção eletromecânica; 
Manutenção de equipamentos frigoríficos e de curtume; 
Manutenção de sistemas eletromecânicos; Processos 
industriais – sistemas eletromecânicos; Sistemas mecânicos 
de transportes sobre trilhos. 
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Eixo Tecnológico 

Cursos de 
Especialização que 

poderão ser 
oferecidos no 
Vestibulinho 

Denominações atuais 
das Habilitações que 
são pré requisito de 

ingresso 

Denominações Anteriores das Habilitações que 
são pré requisitos de ingresso 

Controle e Processos 
Industriais 

Gestão de Energia Eletrônica 

Elétrica com ênfase em instrumentação; Eletrônica – ênfase 
em automação; Eletrônica – manutenção de equipamentos 
eletrônicos; Eletrônica – sistemas de aquisição e 
comunicação de dados; Eletrônica com ênfase em 
instalações industriais; Eletrônica com ênfase em 
instrumentação e controle de processos; Eletrônica com 
ênfase em telecomunicações e informática industrial; 
Eletrônica com habilitação em instalação e manutenção de 
equipamentos; Eletrônica de microcontroladores; Eletrônica 
digital; Eletrônica em redes de computadores; Eletrônica em 
sistemas de áudio e vídeo; Eletrônica em sistemas de 
automação predial; Eletrônica em sistemas; Eletrônica 
ênfase em automação; Eletrônica industrial; Indústria com 
habilitação em eletrônica industrial na ênfase de 
manutenção eletrônica; Indústria com habilitação em 
eletrônica industrial na ênfase de operacionalização 
eletrônica; Indústria com habilitação em manutenção e 
equipamentos eletrônicos; Indústria com habilitação em 
sistemas de áudio, rádio e TV, na ênfase de manutenção em 
equipamentos eletroeletrônicos comerciais e residenciais; 
Industrial com habilitação em manutenção de equipamentos 
eletrônicos; Industrial em eletrônica; Industrial em 
instalações e manutenção de sistemas eletrônicos; 
Informática Industrial - ênfase em eletrônica; Instalação e 
manutenção eletrônica; Instrumentação – controle de 
processos; Instrumentação eletrônica e controle de 
processos; Instrumentação eletrônica; Instrumentação 
industrial; Instrumentação; Microeletrônica. 

Controle e Processos 
Industriais 

Gestão de Energia Eletrotécnica 

Eletricidade e instrumentos; Eletricidade; Eletrotécnica – 
sistemas de energia; Eletrotécnica com ênfase em 
automação industrial e controle ambiental; Eletrotécnica 
com ênfase em instalações e manutenção de sistemas de 
energia elétrica; Eletrotécnica com ênfase em instalações 
elétricas prediais e industriais; Eletrotécnica com ênfase em 
instalações elétricas; Eletrotécnica com ênfase em 
manutenção de sistemas de automação industrial; 
Eletrotécnica com ênfase em sistemas de distribuição de 
energia elétrica; Eletrotécnica com ênfase em sistemas de 
energia elétrica; Eletrotécnica industrial; Indústria com 
habilitação em eletrotécnica; Indústria com habilitação em 
instalações elétricas industriais; Industrial com habilitação 
em instalações de sistemas de energia elétrica; Industrial de 
eletrotécnica – automação industrial; Industrial em 
eletrotécnica; Instalações de energia elétrica e redes de 
comunicação (eletrotécnica); Instalações de sistemas de 
energia e redes de comunicação e sistemas industriais; 
Instalações e manutenção em sistemas elétricos; 
Instalações elétricas inteligentes; Instalações elétricas; 
Instalações industriais; Manutenção elétrica; Produção de 
sistemas de energia e redes de comunicação e sistemas 
industriais; Projetos e instalações elétricas; Sistemas de 
energia elétrica/sistemas industriais/eletrotécnica. 
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Eixo Tecnológico 

Cursos de 
Especialização que 

poderão ser 
oferecidos no 
Vestibulinho 

Denominações atuais 
das Habilitações que 
são pré requisito de 

ingresso 

Denominações Anteriores das Habilitações que 
são pré requisitos de ingresso 

Controle e Processos 
Industriais 

Gestão de Energia Mecânica 

Construção de ferramentas; Desenho de projetos de mecânica; 
Desenho de projetos; Ferramentaria de moldes; Ferramentaria; 
Industrial com habilitação em manutenção; Industrial com habilitação 
em turbomáquinas; Industrial em manutenção de equipamentos 
mecânicos; Industrial mecânico; Manutenção de equipamentos 
mecânicos; Manutenção em equipamentos de mineração; 
Manutenção industrial; Manutenção de máquinas industriais; 
Manutenção mecânica de máquinas e equipamentos; Manutenção 
mecânica industrial; Manutenção mecânica; Máquinas; Mecânica – 
ênfase em manutenção; Mecânica – produção de máquinas; Mecânica 
com ênfase em desenhista/projetista; Mecânica com ênfase em 
fabricação mecânica; Mecânica com ênfase em manutenção 
industrial; Mecânica com ênfase em manutenção mecânica; Mecânica 
com ênfase em manutenção; Mecânica com ênfase em petróleo e gás; 
Mecânica com habilitação máquinas e motores; Mecânica de 
manutenção de máquinas; Mecânica de manutenção; Mecânica de 
precisão; Mecânica de usinagem; Mecânica industrial; Mecânica: 
metalmecânica; Processo e produção industrial; Processos de 
usinagem industrial; Processos de usinagem; Processos mecânicos e 
metalúrgicos; Produção mecânica; Projetos de máquinas e 
ferramentas; Projetos mecânicos. 

Controle e Processos 
Industriais 

Gestão de Energia Mecatrônica 
Informática industrial (modalidade mecatrônica); Mecânica – 
sistemas integrados de manufatura; Mecatrônica com ênfase 
em indústria; Mecatrônica e robótica. 

Controle e Processos 
Industriais 

Gestão de Energia 
Refrigeração e 

Climatização 

Industrial em refrigeração e ar-condicionado; Mecânica de 
refrigeração e condicionador de ar; Refrigeração; 
Refrigeração e ar-condicionado; Refrigeração e 
condicionamento de ar. 

Controle e Processos 
Industriais 

Gestão de Energia Máquinas Navais Não há registros. 

Controle e Processos 
Industriais 

Gestão de Energia 
Sistemas de Energia 

Renovável 
Não há registros. 

Controle e Processos 
Industriais 

Radiocomunicação Automação Industrial 

Automação e controle de processos ênfase instrumentação; 
Automação e controle industrial; Automação e controle; Automação 
industrial na área de eletrônica; Automação industrial na área de 
fabricação; Automação industrial na área de manutenção; Automação 
industrial na área de sistemas de controle; Automação 
industrial/mecatrônica; Automação predial; Automação; 
Eletroeletrônica com ênfase em automação e instrumentação 
industrial; Eletrônica – automação da manufatura; Eletrônica – 
ênfase em integração de sistemas industriais; Eletrônica com ênfase 
em automação industrial; Eletrônica ênfase em automação; Indústria 
com habilitação em sistemas de controle automático; Industrial com 
habilitação em automação; Industrial com habilitação em 
manutenção de sistemas de automação; Instrumentação, controle e 
automação; Instrumentação e automação industrial/mecatrônica; 
Instrumentação e automação industrial; Mecânica com ênfase em 
automação e controle. 

Controle e Processos 
Industriais 

Radiocomunicação Eletroeletrônica 

Acionamentos eletrônicos; Automação e controle de processo com 
ênfase em instrumentação; Eletroeletrônica com ênfase em 
manutenção industrial; Eletroeletrônica industrial; Eletrônica em 
controle e acionamento eletrônico; Industrial em eletroeletrônica; 
Instrumentação e equipamentos industriais; Manutenção de 
equipamentos eletroeletrônicos; Manutenção eletroeletrônica; 
Sistemas eletroeletrônicos de transportes sobre trilhos; Sistemas 
eletroeletrônicos industriais. 
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Eixo Tecnológico 

Cursos de 
Especialização que 

poderão ser 
oferecidos no 
Vestibulinho 

Denominações 
atuais das 

Habilitações que são 
pré requisito de 

ingresso 

Denominações Anteriores das Habilitações que 
são pré requisitos de ingresso 

Controle e Processos 
Industriais 

Radiocomunicação Eletrônica 

Elétrica com ênfase em instrumentação; Eletrônica – ênfase em 
automação; Eletrônica – manutenção de equipamentos eletrônicos; 
Eletrônica – sistemas de aquisição e comunicação de dados; 
Eletrônica com ênfase em instalações industriais; Eletrônica com 
ênfase em instrumentação e controle de processos; Eletrônica com 
ênfase em telecomunicações e informática industrial; Eletrônica com 
habilitação em instalação e manutenção de equipamentos; Eletrônica 
de microcontroladores; Eletrônica digital; Eletrônica em redes de 
computadores; Eletrônica em sistemas de áudio e vídeo; Eletrônica 
em sistemas de automação predial; Eletrônica em sistemas; 
Eletrônica ênfase em automação; Eletrônica industrial; Indústria com 
habilitação em eletrônica industrial na ênfase de manutenção 
eletrônica; Indústria com habilitação em eletrônica industrial na 
ênfase de operacionalização eletrônica; Indústria com habilitação em 
manutenção e equipamentos eletrônicos; Indústria com habilitação 
em sistemas de áudio, rádio e TV, na ênfase de manutenção em 
equipamentos eletroeletrônicos comerciais e residenciais; Industrial 
com habilitação em manutenção de equipamentos eletrônicos; 
Industrial em eletrônica; Industrial em instalações e manutenção de 
sistemas eletrônicos; Informática Industrial - ênfase em eletrônica; 
Instalação e manutenção eletrônica; Instrumentação – controle de 
processos; Instrumentação eletrônica e controle de processos; 
Instrumentação eletrônica; Instrumentação industrial; 
Instrumentação; Microeletrônica. 

Controle e Processos 
Industriais 

Radiocomunicação Eletrotécnica 

Eletricidade e instrumentos; Eletricidade; Eletrotécnica – 
sistemas de energia; Eletrotécnica com ênfase em 
automação industrial e controle ambiental; Eletrotécnica 
com ênfase em instalações e manutenção de sistemas de 
energia elétrica; Eletrotécnica com ênfase em instalações 
elétricas prediais e industriais; Eletrotécnica com ênfase em 
instalações elétricas; Eletrotécnica com ênfase em 
manutenção de sistemas de automação industrial; 
Eletrotécnica com ênfase em sistemas de distribuição de 
energia elétrica; Eletrotécnica com ênfase em sistemas de 
energia elétrica; Eletrotécnica industrial; Indústria com 
habilitação em eletrotécnica; Indústria com habilitação em 
instalações elétricas industriais; Industrial com habilitação 
em instalações de sistemas de energia elétrica; Industrial de 
eletrotécnica – automação industrial; Industrial em 
eletrotécnica; Instalações de energia elétrica e redes de 
comunicação (eletrotécnica); Instalações de sistemas de 
energia e redes de comunicação e sistemas industriais; 
Instalações e manutenção em sistemas elétricos; 
Instalações elétricas inteligentes; Instalações elétricas; 
Instalações industriais; Manutenção elétrica; Produção de 
sistemas de energia e redes de comunicação e sistemas 
industriais; Projetos e instalações elétricas; Sistemas de 
energia elétrica/sistemas industriais/eletrotécnica. 

Controle e Processos 
Industriais 

Radiocomunicação 
Manutenção de 
Aeronaves em 

Aviônicos 

Equipamentos de voo; Manutenção aeronáutica; Manutenção 
de aeronaves; Manutenção de aviônicos de aeronaves; 
Mecânica de aeronaves; Mecânica de manutenção 
aeronáutica; Mecânica de manutenção aeronáutica com 
ênfase em aviônica; Mecânico de manutenção de aviônicos 
de aeronaves. 
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Eixo Tecnológico 

Cursos de 
Especialização que 

poderão ser 
oferecidos no 
Vestibulinho 

Denominações atuais 
das Habilitações que 
são pré requisito de 

ingresso 

Denominações Anteriores das Habilitações que 
são pré requisitos de ingresso 

Controle e Processos 
Industriais 

Radiocomunicação 
Manutenção de Sistemas 

Metroferroviários 

Elétrica ferroviária; Manutenção; Manutenção elétrica 
metroferroviária; Manutenção mecânica metroferroviária; 
Manutenção metroferroviária; Manutenção de Sistemas 
Eletroeletrônicos de Transporte Sobre Trilhos; Manutenção 
de Sistemas Mecânicos de Transporte sobre Trilhos; 
Sistemas mecânicos de transportes sobre trilhos; 
Transporte ferroviário; Transporte/manutenção elétrica 
metroferroviária; Transporte/manutenção mecânica 
metroferroviária 

Controle e Processos 
Industriais 

Radiocomunicação Mecatrônica 
Informática industrial (modalidade mecatrônica); Mecânica – 
sistemas integrados de manufatura; Mecatrônica com ênfase 
em indústria; Mecatrônica e robótica. 

Controle e Processos 
Industriais 

Radiocomunicação Telecomunicações Comunicação digital 

Informação e Comunicação 
Desenvolvimento de 

Aplicativos para 
Smartphones 

Desenvolvimento de 
Sistemas 

Análise e programação de computadores; Análise e projeto 
de sistemas informatizados; Análises de sistemas; 
Gerenciamento de sistemas de informação; Informática; 
Informática com ênfase em desenvolvimento de sistemas; 
Informática com ênfase em programação comercial; 
Informática com ênfase em programação de sistemas; 
Informática com ênfase em programação e análise de 
sistemas; Informática com ênfase em programação e 
desenvolvimento de sistemas; Informática com ênfase em 
sistemas de informação; Informática com habilitação em uso 
e gestão de computadores, sistemas e redes; Informática 
educativa; Informática empresarial; Informática gerencial; 
Informática: programação; Manutenção e programação de 
computadores; Microinformática; Operador de 
computadores; Processamento de dados. 

Informação e Comunicação 
Desenvolvimento de 

Aplicativos para 
Smartphones 

Informática 

Análise e programação de computadores; Análise e projeto 
de sistemas informatizados; Análises de sistemas; 
Gerenciamento de sistemas de informação; Informática com 
ênfase em desenvolvimento de sistemas; Informática com 
ênfase em programação comercial; Informática com ênfase 
em programação de sistemas; Informática com ênfase em 
programação e análise de sistemas; Informática com ênfase 
em programação e desenvolvimento de sistemas; 
Informática com ênfase em sistemas de informação; 
Informática com habilitação em uso e gestão de 
computadores, sistemas e redes; Informática educativa; 
Informática empresarial; Informática gerencial; Informática: 
programação; Manutenção e programação de 
computadores; Microinformática; Operador de 
computadores; Processamento de dados. 
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Eixo Tecnológico 

Cursos de 
Especialização que 

poderão ser 
oferecidos no 
Vestibulinho 

Denominações atuais 
das Habilitações que 
são pré requisito de 

ingresso 

Denominações Anteriores das Habilitações que 
são pré requisitos de ingresso 

Informação e 
Comunicação 

Desenvolvimento de 
Aplicativos para 

Smartphones 

Informática para 
Internet 

Análise e projeto de web site; Desenvolvimento de sistemas 
e segurança em aplicações para web; Desenvolvimento de 
software; Desenvolvimento web e hipermídia; Informática – 
desenvolvedor de web sites; Informática com ênfase ao 
desenvolvimento de aplicações para internet; Informática 
com ênfase em programação para internet; Informática com 
ênfase em web design; Informática com ênfase em 
informática para web designer; Informática com ênfase no 
desenvolvimento de sistemas para internet; Internet; 
Microinformática; Processamento de dados e web design; 
Produção de web sites; Programação para internet (web); 
Programação web; Segurança de dados; Software livre; Web 
Design. 

Informação e 
Comunicação 

Desenvolvimento de 
Aplicativos para 

Smartphones 

Manutenção e Suporte 
em Informática 

Administração e suporte de redes e sistemas operacionais; 
Conserto de computadores e periféricos; Informática com 
ênfase em sistemas de suporte; Informática com habilitação 
em suporte de hardware; Instalações elétricas e 
manutenção de microcomputadores; Instalação e operação 
de computadores; Manutenção de equipamentos de 
informática; Manutenção de microcomputadores e redes; 
Manutenção e montagem de equipamentos de informática; 
Manutenção e programação de computadores; Manutenção 
em microinformática; Manutenção em redes de 
computadores; Microinformática; Operação de 
computadores e de sistemas operacionais; Operador de 
computadores; Redes e suporte a hardware; Suporte à 
microinformática; Suporte a sistemas de informação; 
Suporte a usuários; Suporte computacional; Suporte e 
manutenção de hardware e software; Suporte em 
informática. 

Informação e 
Comunicação 

Desenvolvimento de 
Aplicativos para 

Smartphones 

Programação de Jogos 
Digitais 

Desenvolvimento de jogos; Desenvolvimento de softwares; 
Design e projetos de games; Ilustração e animação 3D; 
Informática com ênfase em mídias digitais; Programação de 
sistemas de informação. 

Informação e 
Comunicação 

Desenvolvimento de 
Aplicativos para 

Smartphones 
Redes de Computadores 

Administração com habilitação em administração e projeto 
de redes; Administração em redes; Estrutura e manutenção 
de redes; Gerência de redes; Gestor de redes locais e 
remotas; Hardware de computadores e redes; Hardware e 
rede de computadores; Informática – redes de 
computadores; Informática – redes de comunicação; 
Informática com ênfase em configuração de redes; 
Informática com ênfase em instalação e administração de 
redes; Informática com habilitação em redes; Informática 
com habilitação: uso e gestão de computadores, sistemas de 
redes; Informática em programação e redes; Informática – 
redes; Infra-estrutura e administração de redes de 
computadores; Manutenção em redes de computadores; 
Programação e rede; Programação visual e rede; Redes de 
dados; Redes e suporte a hardware; Sistemas comerciais ou 
administração de redes; Sistemas de informação com ênfase 
em e-commerce. 
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Eixo Tecnológico 

Cursos de 
Especialização que 

poderão ser 
oferecidos no 
Vestibulinho 

Denominações atuais 
das Habilitações que 
são pré requisito de 

ingresso 

Denominações Anteriores das Habilitações que 
são pré requisitos de ingresso 

Informação e 
Comunicação 

Desenvolvimento de 
Aplicativos para 

Smartphones 
Telecomunicações Comunicação digital. 

Produção Alimentícia 

Desenvolvimento de 
Novos Produtos para 

a Área da Indústria 
Alimentícia 

Alimentos 

Alimentos – habilitação: aves e derivados; Alimentos – 
habilitação: bovinos, suínos e derivados; Alimentos – 
habilitação: pescados e derivados; Gestão de produção de 
alimentos; Leite e derivados (laticínios); Microbiologia de 
alimentos; Processamento de alimentos; Produção de 
alimentos; Química com habilitação em alimentos e bebidas; 
Química com habilitação em carnes e derivados; Química 
com habilitação em química de alimentos. 

Produção Alimentícia 

Desenvolvimento de 
Novos Produtos para 

a Área da Indústria 
Alimentícia 

Agroindústria 

Agrícola com habilitação em agroindústria; Agropecuária 
com habilitação em agroindústria; Produção e 
processamento de alimentos com ênfase na 
agroindustrialização. 

Produção Alimentícia 

Desenvolvimento de 
Novos Produtos para 

a Área da Indústria 
Alimentícia 

Panificação Confeitaria e panificação. 

Produção Alimentícia 

Desenvolvimento de 
Novos Produtos para 

a Área da Indústria 
Alimentícia 

Viticultura e Enologia Agropecuária com habilitação em viticultura; Enologia. 

Gestão e Negócios Gestão de Projetos – 
EaD on-line 

Ensino Médio concluído e qualquer curso técnico ou superior concluído 
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ANEXO II 

Candidatos aos cursos Técnicos presenciais, semipresenciais e on-line 

 

  

  

  

  

 Carimbo da Escola  

 

DECLARAÇÃO (CONVERSÃO DE CONCEITOS EM NOTAS) 

  

Eu,___________________________________________, cargo ____________________, da Escola 

______________________________________________________, Localizada na Rua/Avenida 

_____________________________________________, no__________, bairro__________________________, 

cidade______________________, estado ______, declaro para os devidos fins que o(a) aluno(a) 

_____________________________________________________________________________________________, CPF 

__________________________,  obteve notas conforme quadro abaixo:  

 

Disciplinas Média final da 1ª série do Ensino Médio 

Língua Portuguesa (Português)  

Matemática  

  

__________________________, _____ de ____________de _______.  

  

 

____________________________________  

Assinatura e carimbo  
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ANEXO II 

Candidatos aos cursos Técnicos presenciais, semipresenciais e on-line 

 

  

  

  

 Carimbo da Escola  

 

DECLARAÇÃO  

(MATRICULADO NA 2ª ou 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO e  

CONVERSÃO DE CONCEITOS EM NOTAS) 

  

Eu,___________________________________________, cargo ____________________, da Escola 

______________________________________________________, Localizada na Rua/Avenida 

_____________________________________________, no__________, bairro__________________________, 

cidade______________________, estado ______, declaro para os devidos fins que o(a) 

aluno(a)_________________________________________________________________,  

CPF __________________________, matriculado na ____ série do Ensino Médio desta Escola, obteve notas conforme quadro 

abaixo:  

 

Disciplinas Média final da 1ª série do Ensino Médio 

Língua Portuguesa (Português)  

Matemática  

  

__________________________, _____ de ____________de _______.  

  

 

____________________________________  

Assinatura e carimbo  
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ANEXO III 

TABELA DE EQUIVALÊNCIA ENTRE CONCEITOS E NOTAS NUMÉRICAS 
 

Conceito Nota Numérica 

A 

10 

MB 

Excelente 

Muito bom 

Plenamente satisfatório (PS) 

Satisfatório pleno 

Aprovado superior 

Satisfatório com aprofundamento 

Satisfatório avançado 

Atingiu todos os objetivos (F5) 

Resultado bom (RB) 

Desenvolvimento progressivo real (DPR) 

Conceito Nota Numérica 

Aprovado médio superior 9 

Conceito Nota Numérica 

A- / B+ 

8,75 Ótimo 

Aprovado médio 

Conceito Nota Numérica 

Aprovado médio inferior 8 

Conceito Nota Numérica 

B 

7,5 

Bom 

Significativo 

Aprovado 

Habilitado 

Promovido 

Concluído 

Proficiente 

Apto 

Satisfatório médio 

Atingiu os objetivos 

Atingiu a maioria dos objetivos (F4) 

Conceito Nota Numérica 

C+ / B- 
6,25 

Regular para bom 
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Conceito Nota Numérica 

C 

5 

Satisfatório (S) 

Regular 

R 

Suficiente 

Progressão essencial 

Progressão simples 

Aprendizagem satisfatória (AS) 

Aprovado pelo conselho 

Progressão satisfatória 

Atingiu os objetivos essenciais (F3) 

Resultado satisfatório (RS) 

Zona de desenvolvimento proximal (ZDP) 

Conceito Nota Numérica 

C- / D+ 

3,75 

Promovido parcialmente 

Aprovado com dependência 

Aprendizagem não satisfatória 

Razoavelmente satisfatório 

Conceito Nota Numérica 

D 

2,5 

Sofrível 

Necessita de intervenção 

Atingiu parte dos objetivos essenciais (F2) 

Fora da Zona de Desenvolvimento Proximal (FZDP) 

Conceito Nota Numérica 

D- / E+ 1,25 

Conceito Nota Numérica 

E 

0 

Não satisfatório 

Insatisfatório 

Insuficiente 

I 

Reprovado 

Retido 

Não promovido 

Progressão não avaliada 

Não atingiu os objetivos essenciais (F1) 

Resultado insatisfatório (RI) 
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Notas numéricas em outra escala que não 0,00 (zero) a 10,00 (dez) 

 
Caso as notas obtidas pelo candidato não estiverem na escala de 0,00 (zero) a 10,00 (dez), o sistema fará a conversão de 
acordo com a fórmula: 
 

 
Exemplos: 
 

Para uma escala de 0.00 (zero) a 100.00 (cem), considerando 63.00 como nota de Português e 78.00 como nota de 
Matemática: 

Português = 63.00 x 10.00 = 6.30 

100.00 

Matemática = 78.00 x 10.00 = 7.80 

100.00 

 
Para uma escala de 0.00 (zero) a 5.00 (cinco), considerando 4.10 como nota de Português e 

4.70 como nota de Matemática: 

Português = 4.10 x 10.00 = 8.20 

5.00 

Matemática = 4.70 x 10.00 = 9.40 

5.00 

 
Para escala ENCCEJA (nota máxima 180.00), considerando 123.80 como nota de Português e 

104.90 como nota de Matemática: 

Português = 123.80 x 10.00 = 6.87 

180.00 

Matemática = 104.90 x 10.00 = 5.82 

180.00 

 
Para escala ENEM (nota máxima 1000.00), considerando 543.40 como nota de Português e 

863.20 como nota de Matemática: 

Português = 543.40 x 10.00 = 5.43 

1000.00 

Matemática = 863.20 x 10.00 = 8.63 

1000.00 
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ANEXO IV 
 

 

 

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) 

________, ______ de ______________ de _______ 

Local e data 

 

________________________________ 

Assinatura e  

Carimbo do responsável na escola 

 
 


	DECLARAÇÃO (CONVERSÃO DE CONCEITOS EM NOTAS)
	DECLARAÇÃO
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