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VAGAS REMANESCENTES 2º SEMESTRE DE 2021. 

 
  

Comunicados a comunidade escolar da Etec Prof. José Ignácio Azevedo Filho que 

o atendimento presencial nas Unidades de Ensino está suspenso, em decorrência de 

Decreto do Governo do Estado de São Paulo. No entanto, visando dar eficiência e 

eficácia do processo de Vagas Remanescentes, essa unidade sistematizou a forma de 

receber sua inscrição e seus documentos comprobatórios. 

 

Os requerentes deverão seguir os seguintes passos para formalização do pedido: 

 

•   01 – Preencher o requerimento de Vagas Remanescentes através do link 
https://forms.office.com/r/mgn2i2TCzf  

• 02 – Digitalizar todos os documentos comprobatórios para realizar a avaliação de 

vagas remanescentes que será presencial na primeira quinzena de fevereiro (data 

a ser marcada e divulgada pela diretoria acadêmica) 

• 03 – Fazer a auto avaliação (escrever em uma folha quais são seus objetivos 

fazendo o curso, se tem tempo para realizar as atividades remotas ou presencial e 

qual seu interesse no curso) e o curriculum vitae (colocar suas experiências no 

trabalho, ou em outros cursos na área do curso que vai fazer a avaliação) – para 
os cursos técnicos. 

• 04 - Enviar o formulário no forms.  

• 05 - Encaminhar para o e-mail e233acad@cps.sp.gov.br os documentos para 

inscrição do vagas remanescentes. 

Para os candidatos aos cursos técnicos: 

2.1. Autoavaliação: roteiro fornecido pela Escola, onde a partir das competências do 
(s) módulo (s) anteriores o candidato deverá informar se têm conhecimento e/ou 
vivência e/ou experiência; 
2.2. Cópia simples da Cédula de Identidade (RG); 
2.3. Cópia simples do CPF 
2.4. Cópia simples do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio / 2.º Grau ou 
declaração firmada pela direção da escola de origem de que está matriculado no 2ª 
ou 3ª série do Ensino Médio ou dos certificados de eliminação de no mínimo 4 
(quatro) disciplinas ou certificado de aprovação em 2(duas) áreas de estudos para 
candidato que tenha cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA); 
2.5. Curriculum Vitae  
2.6. Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores realizados em 
Cursos Técnicos; 
2.7. Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino; 
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2.8. Cópia simples dos documentos a seguir relacionados, exclusivos para 
comprovação de competências adquiridas no trabalho: 
a) Carteira Profissional e/ou comprovante de exercício profissional; 
b) Declaração de autônomo com número de inscrição no ISSQN; 
c) Cópia de contrato social para proprietários de empresa. 
3. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-símile, por procuração, condicional 
ou fora do prazo. 
5. Será eliminado o candidato que não apresentar os documentos comprobatórios de 
estudos ou de experiência profissional. 
 

Para os candidatos dos cursos de Etim e Novotec: 

3.1. Cópia do R.G. 
3.2. Cópia do CPF 
3.3. Declaração de matrícula da escola de origem ou histórico escolar comprovando 
os estudos anteriores realizados no Ensino Médio, correspondentes a 1ª série. 
3.4. Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino; 
3.5 É obrigatório apresentação de Diploma ou Histórico Escolar de pelo menos 1 
curso realizado pelo candidato na área do curso que ele irá se inscrever. 

 

Para os candidatos no curso de Ensino Médio 

3.1. Cópia do R.G. 
3.2 Cópia do CPF 
3.3. Declaração de matrícula da escola de origem ou histórico escolar comprovando 
os estudos anteriores realizados no Ensino Médio, correspondentes a 1ª ou 2ª séries . 
 

Ficamos à disposição de qualquer dúvida pelo e-mail e233acad@cps.sp.gov.br. 

 

Giane Rustiguel Buzato 

Diretora Acadêmica 
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