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EDITAL n. º 06, de 14/12/2020 

 

 

A Escola Técnica Estadual Bartolomeu Bueno da Silva Anhanguera – Santana de Parnaíba, atendendo o disposto no § 

3.º do Artigo 62 do Regimento Comum das Escolas Técnicas Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica 

Paula Souza, torna pública a abertura de inscrições para o Processo Especial de Seleção de Candidatos para o 

Preenchimento de vagas remanescentes da segunda (2ª) série do Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico 

Logística, para o ano letivo de 2021.  

 

I. Das disposições preliminares 

1. As vagas a que diz respeito este processo especial de seleção de candidatos serão aquelas originadas pela retenção, 

desistência ou transferência dos alunos matriculados no Ensino Médio integrado ao Ensino Técnico em Logística na 

Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera.  

2. O processo de classificação de candidatos para as vagas remanescentes será por avaliação de competências 

desenvolvidas em estudos realizados fora do sistema formal de ensino (cursos extracurriculares). 

3. Concluído o processo de reconsideração e recurso dos alunos da Etec, as vagas dos alunos retidos serão oferecidas 

aos alunos classificados no presente processo especial de seleção, bem como a dos transferidos e desistentes. 

4. Cabe à equipe de professores do curso em questão ao processo de vagas remanescentes, sob orientação do 

Coordenador de Curso e na sua ausência o Coordenador Pedagógico elaborarem, a partir dos resultados das 

avaliações, um plano individual para o (s) candidato (s) aprovado (s) e matriculado (s) indicando, quando necessário, 

roteiro de estudos, atividades a serem desenvolvidas em um programa de adaptações, bem como ao Orientador 

Educacional cabe, de acordo com suas atribuições descritas na ( Deliberação CEETEPS 18, de 16-07-2015) realizar um 

acompanhamento para os alunos ingressantes neste processo de vagas remanescentes.  

II. Das inscrições 

1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, no período de 14/12/2020 a 15/01/2021, através do link 

https://forms.gle/vmLLjvUk2iZYDD7k6  

2. Poderão inscrever-se candidatos a serem recebidos por transferência de outra Etec ou instituição de ensino pública 

ou privada, modalidade regular ou integrado. 

3. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

3.1. Requerimento próprio, fornecido pela Escola, completamente preenchido; 

3.2. Cópia do R.G. 

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; 

4. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-símile, por procuração, por Internet, condicional ou fora do prazo. 

5. A inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital, sobre 

as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 

 

III. Das provas 

1. O processo será constituído por 03 instrumentos distintos: 

 Prova objetiva única: Base Comum e Formação Profissional (Interdisciplinar) com no mínimo 40 questões e no 

máximo 60 questões. 

 Entrevista individual com o aluno, visando verificar a aderência do candidato à proposta curricular do Ensino 

Médio Integrado. 

 Avaliação prática referente a parte profissionalizante. 

2. A prova objetiva será aplicada de forma única e avaliará o candidato quanto às competências e habilidades do 

bimestre/série anterior à qual está inscrevendo-se, de acordo com a proposta curricular do Ensino Médio 

Integrado ao Ensino Técnico das Etecs do Centro Paula Souza. 

3. O candidato poderá consultar a proposta curricular do Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico do Centro Paula 

Souza e/ou M-TEC e a matriz curricular do curso na Etec, onde estarão disponíveis, afixada no quadro de avisos 

da Secretaria Acadêmica.  

4. A prova será constituída de 40 a 60 questões da Base Comum e Formação Profissional (Interdisciplinar), com cinco 

alternativas cada, tendo como base as competências e habilidades da série atual e/ou anterior à qual o candidato 

está inscrevendo-se, de acordo com a proposta curricular do Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico e/ou M-

TEC das Etecs do Centro Paula Souza. 

https://forms.gle/vmLLjvUk2iZYDD7k6
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5. O resultado da prova será utilizado como referencial inicial na identificação dos futuros alunos que apresentarem 

necessidade de adaptação ou de eventuais complementações, a fim de garantir seu desenvolvimento em todas 

as competências e habilidades previstas para o curso. Será realizado um processo de adaptação no transcorrer 

da 1ª/2ª série, onde deverão desenvolver atividades complementares referentes aos componentes curriculares 

profissionalizantes da 1ª série decorrente da diferença de matriz entre o Ensino Médio e o Ensino Médio 

Integrado e/ou M-TEC. 

 

 

IV. Da realização das provas 

1. Será aplicada uma prova objetiva única, constando questões da Base Nacional Comum e Formação Profissional             

( Interdisciplinar ) no dia 26/01/2021, às 13h30 na Etec Bartolomeu Bueno da Silva - Anhanguera. 

2. O candidato deverá comparecer ao local com antecedência mínima de trinta minutos. 

3. Não serão tolerados atrasos sob nenhuma alegação. 

4. Para fins de identificação no momento da prova, o candidato deverá portar o original de um dos seguintes 

documentos (dentro do prazo de validade, se for o caso): 

a. Cédula de identidade (RG); 

b. Cédula de identidade de estrangeiros (RNE); 

c. Certificado de reservista militar (com foto); 

d. Carteira de habilitação com foto; 

 

IMPORTANTE: O documento de identificação que o inscrito apresentar no dia do Exame deverá estar em boas 

condições de visibilidade e dentro do prazo de validade, de modo a possibilitar a conferência da foto, da assinatura 

e dos demais dados. Não serão aceitos protocolos, cópias reprográficas dos documentos acima citados, carteira de 

estudante (RG escolar – UMES – UBES), certidão de nascimento, título de eleitor, carteira de habilitação sem foto, 

crachás e identidade funcional de natureza pública ou privada. 

 

5. Para a realização da prova o candidato deverá usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta.  

6. Será eliminado do Concurso o candidato que: 

a. Não atender às orientações regulamentares do Exame; 

b. Apresentar-se no local de aplicação após o fechamento dos portões; 

c. Não apresentar documento de identidade; 

d. Lançar mão de meios ilícitos para executar a prova; 

e. Não portar material necessário à realização da prova. 

f. Não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado; 

g. Ausentar-se da sala sem acompanhamento ou autorização do aplicador; 

h. For surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-se de calculadora, livros, notas ou 

impressos não permitidos; 

i. Estiver fazendo uso ou portando qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação; 

j. Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer material que não o fornecido pela Etec; 

k. Não devolver a folha de resposta, o caderno de resposta ou qualquer outro material de avaliação da prova; 

l. Agir com descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da prova, bem como 

perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos. 

 

V.  Da correção das provas 

1. Cada questão valerá um ponto. 

2. Não será computada questão com emendas ou rasuras, ainda que legível. 

3. Não será computada questão não respondida ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas 

esteja correta. 

4. Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50% de aproveitamento na prova da Base Comum e 

Formação Profissional (Interdisciplinar). 

5. Serão convocados para a entrevista e prova prática os candidatos que obtiverem a pontuação mínima 

estabelecida no item 4. 

6. A entrevista será a etapa final do processo de classificação. 

 

VI. Dos critérios de desempate e da classificação final 

1. Os candidatos serão classificados em ordem decrescente da pontuação final, considerado o item V deste edital. 

2. Em caso de igualdade de pontuação final serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 
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a.     Aluno cursando o ensino Médio ou o Ensino Integrado da Etec, na época da inscrição; 

b.    Aluno de outra Etec do Centro Paula Souza; 

c.    Outros critérios que a Direção da Etec considera aplicáveis para o processo. Melhor desempenho na Entrevista 

por competências. 

3. A classificação final do Concurso será divulgada no dia 29/01/2021 no site e redes sociais da Etec Bartolomeu 

Bueno da Silva - Anhanguera. 

4. Qualquer questionamento acerca da prova, com a devida justificativa (proposta de resolução da questão), 

deverá ser encaminhado somente para Comissão no e262acad@cps.sp.gov.br, so  título Re urso Prova 
teóri a , o prazo áxi o de  horas, após a divulgação do ga arito ofi ial. 

 

A classificação final dos candidatos não implica em garantia automática de vaga no Ensino Médio Integrado ao Ensino 

Técnico e/ou M-TEC da Etec. 

 

VII. Da convocação para a matrícula 

1. O número de vagas disponíveis para efeito deste Concurso será resultado do número de alunos da Etec retidos, 

desistentes ou transferidos em cada série e será divulgado a partir de 15/01/2021. 

2. A convocação dos candidatos aprovados obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final para cada 

série. 

3. O candidato convocado para matrícula deverá efetivá-la no período previsto para tal. O não comparecimento 

no prazo implicará perda da vaga. 

4. A matrícula será efetuada nos 02 a 04/02/2021. 

5. Na existência de novas vagas, após o processo de reclassificação de alunos da Etec, será feita nova convocação 

de candidatos classificados, para matrícula. 

6. A classificação final obtida neste Concurso será válida até 01/07/2021 

7. Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste Concurso serão publicados nas datas 

de 29/01/2021 a 15/02/2021, sendo de inteira responsabilidade do candidato maior ou do seu representante 

legal, se menor, o seu acompanhamento, não sendo aceita qualquer alegação de desconhecimento. 

8. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Responsável pelo Processo Especial de Seleção de 

Alunos para o preenchimento de vagas remanescentes da primeira e segunda séries do Ensino Médio Integrado 

a Logística, ouvido o Diretor da Etec. 

 

Santana de Parnaíba, 14 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabel Cristina Santos 

Diretora de Escola Técnica - Substituta 

RG: 34.230.975-4 

Controle de Mural 

Afixado em 14 / 12 / 2020 

Retirado em  /  /  
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4.4. Formação Geral e Profissional 
 
1ª SÉRIE  Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE 
LOGÍSTICA 
 

I.1  LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL 

Função: Representação e Comunicação  

Atribuições e Responsabilidades 

 Desenvolver as rotinas administrativas e de planejamento da área logística. 

 Comunicar-se, durante as atividades profissionais, utilizando textos técnicos em língua portuguesa 

e em língua estrangeira. 

Valores e Atitudes 

 Incentivar atitudes de autonomia. 

 Estimular a colaboração. 

 Estimular o trato com a cordialidade. 

Competência Habilidades 

1. Analisar e usar a língua portuguesa como 

língua materna, geradora de significado e 

integradora da organização do mundo e da 

própria identidade. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Identificar a linguagem como meio de interação social. 

1.2 Respeitar as manifestações da linguagem utilizadas 

por diferentes grupos sociais em seus contextos de 

socialização. 

1.3 Perceber a utilização de determinadas formas de 

linguagem de acordo com situações e objetivos. 

1.4 Explorar as relações entre linguagem coloquial e 

linguagem formal. 

1.5 Utilizar estratégias verbais e não verbais na produção 

escrita e nos procedimentos de leitura. 

1.6 Utilizar terminologia e vocabulário específicos a cada 

situação. 

Conhecimentos 

 

Usos da língua: 

 Língua e linguagem;  

 Variação linguística;  

 Elementos da comunicação;  

 Relação entre oralidade e escrita;  

 Conotação e denotação;  
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Funções da linguagem. 

 

Diálogo entre textos: um exercício de leitura: 

 Leitura de imagens;  

 Narração, descrição, exposição.  

 

Ensino de gramática: algumas reflexões:  

 Fonética;  

 Ortografia;  

 Estrutura e formação de palavras.  

 

Texto como representação do imaginário e a construção do patrimônio cultural:  

 Literatura: texto e contexto;  

 Estilo;  

 Gêneros literários;  

 Trovadorismo, Humanismo, Classicismo, Barroco, Arcadismo.  

 

Conceitos de coerência e de coesão aplicadas à análise e à produção de textos técnicos específicos da 

área de atuação do integrado:  

 Ofícios;  

 Memorandos;  

 Comunicados;  

 Cartas;  

 Avisos;  

 Declarações;  

 Recibos.  

 

Carga horária (horas-aula): 160 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar a Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.2  LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA  INGLÊS E COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL 
Função: Representação e Comunicação  

Atribuições e Responsabilidades 

 Desenvolver as rotinas administrativas e de planejamento da área logística. 
 Comunicar-se, durante as atividades profissionais, utilizando textos técnicos em língua portuguesa 

e em língua estrangeira. 
Valores e Atitudes 

 Demonstrar criticidade. 
 Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 
 Estimular a socialização de saberes. 

Competência Habilidades 
1. Identificar a língua inglesa como língua de 
acesso a informações a outras culturas e 
grupos sociais, incluindo a linguagem 
profissional. 
 
 
 
 

1.1 Apropriar-se dos conhecimentos de língua inglesa 
como meio de ampliar as possibilidades de acesso a 
informações, tecnologias e culturas. 
1.2 Utilizar terminologia e vocabulário específicos do 
contexto comunicativo (contexto social e contexto 
profissional). 
1.3 Utilizar dicionários de línguas, especializados em 
áreas de conhecimento e/ou profissionais. 

Conhecimentos 
 
Usos da língua: 

 Elementos de comunicação;  
 Variação linguística;  
 Relação entre oralidade e escrita;  
 O uso da língua em contextos formais e informais  expressões do dia a dia.  

 
Aspectos Linguísticos:  

 Tempos verbais simples e compostos:  
 To be;  
 There to be X To have;  
 Present/Past Continuous;  
 Simple Present;  
 Simple Past;  
 Simple Future X Going to;  
 Artigos;  
 Adjetivos;  
 Substantivos;  
 Numerais;  
 Pronomes.  

 
Fundamentos de Leitura:  

 Técnicas de leitura e compreensão de textos;  
 Diferentes tipos e gêneros textuais;  
 Marcadores de discurso;  
 Vocabulário técnico e expressões específicas;  
 Textos (atuais) sobre assuntos gerais. 

 

Carga horária (horas-aula): 80 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar a Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.3  ARTE 

Função: Representação e Comunicação  

Atribuições e Responsabilidades 

 Desenvolver as rotinas administrativas e de planejamento da área logística. 

 Comunicar-se, durante as atividades profissionais, utilizando textos técnicos em língua portuguesa 

e em língua estrangeira. 

Valores e Atitudes 

 Estimular a cooperação. 

 Incentivar a atitudes de autonomia. 

 Desenvolver a criticidade. 

Competências Habilidades 

1. Estabelecer as relações entre tecnologia e arte 

presentes no cotidiano de diferentes épocas e 

culturas. 

 

 

 

 

 

 

2. Relacionar e pesquisar os elementos 

constitutivos das linguagens da arte, tanto na 

produção quanto na fruição de obras, produtos ou 

objetos em seus vários contextos. 

 

 

3. Articular produções de distintas culturas e 

épocas observando semelhanças e diferenças. 

 

 

 

 

4. Refletir e argumentar sobre as implicações 

sociais e culturais ligadas ao acesso aos bens 

artísticos em quaisquer contextos. 

 

 

 

 

1.1 Identificar práticas e teorias das linguagens 

artísticas. 

1.2 Identificar os sistemas de representação das 

diferentes linguagens na produção de arte, produtos 

e objetos. 

1.3 Utilizar os recursos expressivos e elementos 

básicos de cada linguagem e produzir trabalhos de 

arte em diferentes meios e tecnologias. 

 

2.1 Identificar épocas e movimentos artísticos 

observando suas transformações e preservações. 

2.2 Distinguir e contextualizar ideias e poéticas e 

suas correlações com a produção pessoal, social e 

cultural na produção artística de diferentes épocas. 

 

3.1 Respeitar as influências dos diversos contextos 

socioculturais na apreciação e produção de 

produções artísticas. 

3.2 Relacionar processos e produtos em arte no 

trabalho pessoal e de outros indivíduos ou artistas. 

 

4.1 Valorizar o patrimônio natural, cultural e artístico 

e sua integração regional, nacional e internacional. 

4.2 Trabalhar ou saber como se trabalha com 

documentação, registro e preservação das diferentes 

linguagens artísticas. 

4.3 Expressar-se e comunicar ideias e sentimentos 

por intermédio das linguagens artísticas. 
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5. Emitir juízo crítico sobre produções artísticas e 

culturais em termos éticos e estéticos. 

 

 

 

 

 

 

5.1 Identificar e respeitar as diferentes manifestações 

artísticas e estéticas em suas relações de gêneros, 

etnia, inclinação sexual, faixa etária, origem social e 

geográfica, crenças e limitações físicas ou mentais. 

5.2 Utilizar as linguagens da arte considerando-as 

veículos de busca e produção de sentido. 

5.3 Articular a arte às experiências pessoais, 

conhecimentos e conteúdos do currículo escolar. 

Conhecimentos 

 

Aspectos contextuais e históricos das linguagens visuais/sonoras e corporais: 

 Estética e arte como elemento de representação, expressão e comunicação;  

 Leitura e apreciação de produtos artísticos e culturais;  

 Contextos filosóficos e sociais de produção de produtos culturais e artísticos.  

 

Elementos expressivos, processos de produção e produtores dos objetos artísticos e culturais nas 

diferentes linguagens da Arte: 

 Aspectos formais;  

 Processos produtivos;  

 Produtores e contexto de produção.  

 

Aspectos da Cultura e da Produção de bens artísticos-culturais: 

 Diferentes Concepções de Cultura erudita, popular, de massa e espontânea;  

 Conceito de patrimônio artístico, histórico, cultural, material e imaterial;  

 Multiculturalismo e alteridade;  

 Formação cultural e artística brasileira: influências portuguesa, africana, indígena e dos imigrantes.  

 

Carga horária (horas-aula): 120 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar a Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.4  EDUCAÇÃO FÍSICA 

Função: Representação e Comunicação 

Atribuições e Responsabilidades 

 Trabalhar de acordo com a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e 

profissionais. 

Valores e Atitudes 

 Desenvolver a cooperação. 

 Estimular a versatilidade. 

 Incentivar atitudes de autonomia. 

Competências Habilidades 

1. Analisar o funcionamento do organismo 

humano e perceber suas alterações durante 

as práticas corporais. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Analisar as diferentes manifestações da 

cultura corporal e suas linguagens como meio 

de interação social. 

 

 

 

 

 

 

3. Identificar na convivência e nas práticas 

corporais, maneiras eficazes de crescimento 

individual e coletivo. 

 

 

 

 

 

 

1.1 Realizar movimentos e perceber aspectos 

fundamentais para a execução das práticas 

sistematizadas. 

1.2 Apontar e mensurar as alterações fisiológicas durante 

a prática de exercícios. 

1.3 Identificar os mecanismos fisiológicos que ocorrem 

durante as atividades físicas. 

1.4 Antecipar esquemas motores para a resolução de 

problemas, elaborando e testando hipóteses. 

 

2.1 Usufruir, através das vivências, a pluralidade das 

práticas corporais. 

2.2 Perceber as características estéticas do gesto nas 

práticas corporais. 

2.3 Perceber a pertinência de determinadas formas de 

linguagem corporal e adaptar-se ao utilizá-la. 

2.4 Utilizar diversas fontes de informações para pesquisar 

sobre elementos da cultura corporal. 

 

3.1 Valorizar a aplicação dos procedimentos voltados à 

prática de atividades físicas de forma segura. 

3.2 Engajar-se no desenvolvimento de tarefas coletivas, 

contribuindo de maneira solidária. 

3.3 Ajustar a atuação individual a princípios estratégicos 

das atividades corporais coletivas. 

3.4 Estabelecer relações equilibradas e construtivas nas 

práticas corporais, respeitando os limites de desempenho 

de si mesmo e dos outros. 

Orientações 
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Há um rol de Práticas Corporais que se manifestam em diferentes elementos da cultura corporal 

do movimento. O educador deve optar por aquelas que mais condizem com o trabalho que precisa 

ser desenvolvido, considerando as condições locais da Unidade de Ensino e os recursos dos quais 

dispõe; 

 É importante que, ao longo das três séries, o professor trabalhe com todos os elementos da cultura 

corporal em duas ou mais modalidades diversificadas. 

Conhecimentos 

 

Corpo e movimento: 

 Aparelho locomotor (anatomia);  

 Sistemas e suas alterações (fisiologia).  

 

Esportes coletivos:  

 Nos âmbitos educacional, participativo e competitivo;  

 Modalidades;  

 As capacidades físicas, as técnicas e as regras;  

 As questões de inclusão e gênero nos esportes coletivos;  

 As relações de esporte e cultura;  

 Competição X cooperação;  

 Os princípios éticos e relações interpessoais no esporte.  

 

Jogos e brincadeiras: 

 Da brincadeira ao esporte;  

 As regras e a inclusão;  

 Espaço e materiais;  

 Competição X cooperação.  

 

Ginástica e dança:  

 Nos âmbitos educacional, participativo e competitivo;  

 Modalidades;  

 As capacidades físicas, as técnicas e as regras;  

 Equilíbrios e desequilíbrios;  

 As questões de gênero e inclusão.  

 

Carga horária (horas-aula): 80 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar a Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.5  APLICATIVOS INFORMATIZADOS 

Função: Operação de Computadores e de Sistemas Operacionais 
Classificação: Execução 

Atribuições e Responsabilidades 

 Executar tarefas pertinentes à área logística, utilizando-se de equipamentos e programas de 

informática. 

Valores e Atitudes 

 Incentivar a criatividade. 

 Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

 Desenvolver a organização. 

Competências Habilidades 

1. Analisar sistemas operacionais e programas 

de aplicação necessários à realização de 

atividades na área profissional. 

 

 

 

 

 

 

2. Selecionar plataformas para publicação de 

conteúdo na Internet e gerenciamento de dados 

e informações. 

 

 

1.1 Identificar sistemas operacionais, softwares e 

aplicativos úteis para a área. 

1.2 Operar sistemas operacionais básicos. 

1.3 Utilizar aplicativos de informática gerais e 

específicos para desenvolvimento das atividades na 

área. 

1.4 Pesquisar novas ferramentas e aplicativos de 

informática para a área. 

 

2.1 Utilizar plataformas de desenvolvimento de web 

sites, blogs e redes sociais, para publicação de 

conteúdo na Internet. 

2.2 Identificar e utilizar ferramentas de armazenamento 

de dados na nuvem. 

Bases Tecnológicas 

 

Fundamentos de Sistemas Operacionais: 

 Tipos; 

 Características; 

 Funções básicas. 

 

Fundamentos de aplicativos de Escritório: 

 Ferramentas de processamento e edição de textos: 

 formatação básica; 

 organogramas; 

 desenhos; 

 figuras; 

 mala direta; 
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 etiquetas; 

 Ferramentas para elaboração e gerenciamento de planilhas eletrônicas: 

 formatação; 

 fórmulas; 

 funções; 

 gráficos; 

 Ferramentas de apresentações:  

 elaboração de slides e técnicas de apresentação. 

 

Conceitos básicos de gerenciamento eletrônico das informações, atividades e arquivos: 

 Armazenamento em nuvem: 

 sincronização, backup e restauração 

 Aplicativos de produtividade em nuvem: 

 webmail, agenda, localização, pesquisa, notícias, fotos/vídeos, outros. 

 

Noções básicas de redes de comunicação de dados: 

 Conceitos básicos de redes; 

 Softwares, equipamentos e acessórios. 

 

Técnicas de pesquisa avançada na web: 

 Pesquisa através de parâmetros; 

 Validação de informações através de ferramentas disponíveis na Internet. 

 

Conhecimentos básicos para publicação de informações na Internet: 

 Elementos para construção de um site ou blog; 

 Técnicas para publicação de Informações em redes sociais: 

 privacidade e segurança; 

 produtividade em redes sociais; 

 ferramentas de análise de resultados. 

 

Carga horária (horas-aula) 

Teoria: 00 Prática: 80 Total: 80 

          * Possibilidade de divisão de classes em turmas, conforme o item 4.9 do Plano de Curso. 

          ** Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas 

às competências. Para este componente curricular está prevista divisão de classes em turmas. 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 
componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.6  HISTÓRIA 
Função: Contextualização Sociocultural 

Atribuições e Responsabilidades 

 Trabalhar de acordo com a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e 
profissionais. 

 Desenvolver atividades de planejamento e organização dos recursos humanos. 
Valores e Atitudes 

 Estimular o trato com a cordialidade. 
 Desenvolver a organização. 
 Estimular a colaboração. 

Competências Habilidades 
1. Estabelecer relações entre o patrimônio histórico 
e cultural e as memórias e identidades locais, 
regionais, nacionais e mundiais. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar as transformações técnicas e 
tecnológicas e seus impactos nos processos de 
produção, no desenvolvimento do conhecimento e 
na vida social. 
 
 
 

1.1 Identificar os processos sociais que orientam a 
dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. 
1.2 Atuar sobre os processos de construção da 
memória social, partindo da crítica dos diversos 

 
1.3 Situar as diversas produções de cultura nos 
contextos de sua constituição e significação. 
1.4 Comparar problemáticas atuais e de outros 
momentos históricos. 
 
2.1 Discernir as relações existentes entre os 
diferentes tipos de sociedade e seu desenvolvimento 
científico e tecnológico. 
2.2 Apontar os registros das técnicas e tecnologias 
na organização do trabalho e/ou da vida social. 
2.3 Comparar criticamente a influência das 
tecnologias atuais ou de outros tempos nos 
processos sociais. 

Conhecimentos 
 
Introdução ao Estudo da História Temática:  

 Tempo, memória, documento e monumento;  
 Realidade, leituras da realidade e ideologia.  

 
A Importância do trabalho na construção da cultura e da História: 

 Os diversos significados do trabalho;  
 O trabalho na sociedade tecnológica, de consumo e de massa;  
 Trabalho, emprego e desemprego na sociedade atual;  
 O trabalho como produtor de cultura e a cultura do trabalho.  

 
As transformações pelas quais passou o trabalho compulsório da Antiguidade à Contemporaneidade:  

 Modalidades de trabalho compulsório: escravidão, escravismo, servidão;  
 Resistência dos trabalhadores à exploração e à opressão;  
 Permanência e influência de elementos culturais originários da antiguidade clássica e da Idade 

Média até os dias de hoje.  
 
As transformações pelas quais passou o trabalho livre, da Antiguidade à 1ª Revolução Industrial:  

 Modalidades de trabalho livre;  
 Trabalho livre nas sociedades comunais;  
 Artesanato doméstico e corporativo na Idade Média. 

 

Carga horária (horas-aula): 80 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar a Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.7  GEOGRAFIA 
Função: Contextualização Sociocultural 

Atribuições e Responsabilidades 

 Trabalhar de acordo com a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e 
profissionais. 

 Desenvolver atividades de planejamento e organização dos recursos humanos. 
Valores e Atitudes 

 Incentivar a postura ética e cidadã. 
 Desenvolver a criticidade. 
 Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

Competências Habilidades 
1. Analisar aspectos do desenvolvimento da 
sociedade e as relações da vida humana com o 
espaço geográfico, considerando seus 
desdobramentos políticos, culturais, econômicos 
e humanos. 
 
 
 
 
 
2. Desenvolver a capacidade leitora, atribuindo 
sentido à leitura da paisagem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Avaliar e aplicar o uso das escalas cartográfica 
e geográfica como formas de organizar e 
conhecer a localização, a distribuição e a 
frequência dos fenômenos naturais e humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Identificar fatores sociais, políticos, econômicos, 
culturais que interferem ou influenciam na produção do 
espaço geográfico. 
1.2 Identificar elementos e processos culturais que 
representam mudanças ou registram 
continuidade/permanência no processo social. 
1.3 Relacionar criticamente os espaços físicos 
ocupados com a condição social e a qualidade de vida 
de seus ocupantes; 
 
2.1 Utilizar dados da literatura, religião, mitologia, 
folclore para compreensão da formação das 
identidades. 
2.2 Interpretar diferentes representações gráficas e 
cartográficas dos espaços geográficos. 
2.3 Construir e interpretar escalas, legendas, tabelas, 
gráficos, plantas, mapas, esquemas, entre outros. 
2.4 Ler a paisagem, analisando e percebendo os sinais 
de sua formação/transformação pela ação de agentes 
sociais. 
 
3.1 Localizar geograficamente os fatos, objetos e 
personagens que dele constam conforme cronologia, 
periodização e referenciais espaciais pertinentes. 
3.2 Analisar a ação dos estados nacionais no que se 
refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no 
enfrentamento de problemas de ordem econômico-
sociais. 
3.3 Relacionar as mudanças ocorridas no espaço com 
as novas tecnologias, organizações de produção, 
interferências no ecossistema, entre outras, com o 
impacto das transformações naturais, sociais, 
econômicas, políticas e culturais. 
3.4 Utilizar tabelas classificatórias e critérios 
organizacionais. 
3.5 Interpretar e construir escalas, legendas, tabelas, 
gráficos, plantas, mapas; esquemas, entre outros. 
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3.6 Expressar quantitativa e qualitativamente dados 
relacionados a contextos ambientais e 
socioeconômicos. 

Conhecimentos 
 

Introdução ao estudo da Geografia: 
 Espaço, lugar, paisagem, natureza, cultura e técnica;  
 Localização e representação: o local e o global;  
 Mapas, gráficos, índices, taxas, orientação (latitude e longitude);  
 Teledetecção: satélites a serviço da questão ambiental;  
 O mapa como instrumento ideológico;  
 A produção cartográfica sobre a questão ambiental.  

 
O Homem cria seu espaço: 

 O espaço como resultado da oposição diversidade-padrão;  
 O papel da técnica e do trabalho na criação do espaço;  
 Divisão internacional do trabalho e da produção;  
 O espaço geográfico produzido/apropriado;  
 Fluxos, estradas, redes de comunicação;  
 A contradição: humanização-desumanização.  

 
A natureza, a técnica e o homem: 

 Os diferentes ecossistemas da terra e o homem;  
 A relação do homem na biodiversidade e homodiversidade;  
 Uma diversidade técnica para uma natureza diversa;  
 A fisionomia da superfície terrestre: tempo geológico e histórico; dinâmica da litosfera e da 

superfície hídrica e da biosfera;  
 As conquistas tecnológicas e a alteração do equilíbrio natural: a cultura humana e suas conquistas; 

técnicas, tecnologia e alteração da paisagem;  
 A utilização dos recursos naturais e o delineamento e a estrutura da questão energética no Brasil. 

 
Ações em defesa do substrato natural e da qualidade de vida: 

 A fisionomia da superfície terrestre;  
 Os interesses econômicos e a degradação ambiental;  
 Os problemas ambientais e sua origem;  
 Grandes catástrofes ambientais, suas causas e consciência ambiental;  
 Recursos naturais disponíveis;  
 Conferências, acordos internacionais e a resistência política;  
 A questão ambiental no Brasil.  

 

Carga horária (horas-aula): 80 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar a Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.8  FILOSOFIA 
Função: Contextualização Sociocultural 

Atribuições e Responsabilidades 

 Trabalhar de acordo com a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e 
profissionais. 

 Desenvolver atividades de planejamento e organização dos recursos humanos. 
Valores e Atitudes 

 Estimular a socialização de saberes. 
 Desenvolver a criticidade. 
 Estimular a colaboração. 

Competências Habilidades 
1. Analisar textos filosóficos, procurando 
compreender, de maneira reflexiva, os 
pressupostos dos conceitos e exercitar a 
capacidade de problematização. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Aplicar o método filosófico na análise de textos 
de diferentes estruturas e registros. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Identificar a relevância da reflexão filosófica para 
a análise dos temas que emergem dos problemas 
das sociedades contemporâneas. 
1.2 Praticar escuta atenta e atitudes de cooperação 
no trabalho reflexivo. 
1.3 Identificar, selecionar e problematizar 
informações em textos filosóficos. 
1.4 Identificar e discutir fenômenos históricos, 
sociais, culturais e artísticos no exercício da reflexão 
filosófica. 
 
2.1 Identificar características da Filosofia para 
desenvolver o processo reflexivo. 
2.2 Empregar critérios e aplicar procedimentos 
próprios na análise, interpretação e crítica de ideias 
expressas de formas diversas. 
2.3 Identificar e discutir fenômenos históricos, 
sociais, culturais e artísticos no exercício da reflexão 
filosófica. 
2.4 Identificar manifestações históricas e sociais no 
pensamento filosófico. 
2.5 Identificar marcas do discurso filosófico, 
mitológico e religioso. 

Conhecimentos 
 
Ser humano e a condição humana: 

 Natureza ou cultura? Um ser entre dois mundos;  
 Filosofia antropológica, visões sobre o ser humano: Concepções platônica, aristotélica e 

cartesiana;  
 Concepções de ser humano;  
 Dignidade humana.  

 
A Lógica: 

 Proposições e argumentos lógicos;  
 Argumentação;  
 Indução e dedução;  
 Sofismas e falácias;  
 Lógica tradicional e lógica matemática.  
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O Mundo e a Natureza: 
 A relação do homem com a Natureza na história;  
 Desencantamento do mundo;  
 Metafísica: a busca da realidade essencial;  
 Tendências contemporâneas: como se concebe o mundo hoje.  

 
O fazer humano: 

 Descobrir, inventar, criar;  
 Trabalho;  
 A evolução da técnica;  
 Trabalho e alienação;  
 Tecnocracia.  

 

Carga horária (horas-aula): 40 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar a Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.9  SOCIOLOGIA 
Função: Contextualização Sociocultural 

Atribuições e Responsabilidades 

 Trabalhar de acordo com a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e 
profissionais. 

 Desenvolver atividades de planejamento e organização dos recursos humanos. 
Valores e Atitudes 

 Estimular a socialização de saberes. 
 Desenvolver a criticidade. 
 Estimular a colaboração. 

Competências Habilidades 
1. Analisar os diferentes discursos sobre a 
realidade: as explicações das Ciências Sociais e 
as de senso comum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analisar as transformações no mundo do 
trabalho e a evolução do perfil de qualificação 
profissional. 
 
 
 
 

1.1 Distinguir o conceito de senso comum do 
conhecimento científico. 
1.2 Relacionar conhecimentos de diferentes naturezas 
e áreas numa perspectiva interdisciplinar. 
1.3 Comparar e relacionar as características, métodos, 
objetivos, temas de estudo, valorização e aplicação 
das ciências na atualidade e em outros momentos 
sociais. 
1.4 Utilizar instrumentos sociológicos para diagnosticar 
e relacionar fatores sociais e ambientais. 
 
2.1 Identificar e avaliar o impacto e a influência das 
tecnologias na vida pessoal e no cotidiano de outras 
pessoas, na maneira de viver, sentir, pensar e se 
comportar nos processos sociais. 
2.2 Estabelecer uma reflexão sobre divisão e relações 
de trabalho. 
2.3 Identificar as transformações no mundo do 
trabalho: as mudanças no processo e na organização 
de trabalho. 

Conhecimentos 
 
Indivíduo e sociedade: 

 Família;  
 Religiosidade;  
 Comunidade;  
 Sociedade;  
 Relações e interações sociais.  

 
O Trabalho e a Sociedade:  

 O trabalho em diferentes tempos e sociedades;  
 Repercussões das mudanças sociais no mundo do trabalho;  
 Divisão social do trabalho: divisão sexual e etária do trabalho;  
 O Trabalho no Brasil;  
 A flexibilização do trabalho e o desemprego estrutural.  

 
Sociologia Urbana:  

 A questão urbana e metropolitana do pós-fordismo à atualidade;  
 A urbanização em países dependentes;  
 Organização da Cidade;  
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Mobilidade espacial intrametropolitana; 
 Segregação sócio espacial e vulnerabilidade social;  
 Expansão urbana e meio-ambiente;  
 Relações homem-natureza e sustentabilidade.  

 
Sociologia Rural: 

 Raízes agrárias e a constituição da sociedade brasileira;  
 Formação e transformações do espaço agrário brasileiro;  
 Relações e conflitos sociais no campo;  
 Campesinato e Agricultura familiar;  
 Modernização da agricultura: mudanças sociais, degradação social, êxodo rural e a agroindústria;  
 Questão agrária;  
 Comunidades Rurais e novas identidades rurais;  
 Relações homem-natureza e sustentabilidade.  

 

Carga horária (horas-aula): 40 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar a Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.10  FÍSICA 
Função: Investigação e Compreensão 

Atribuições e Responsabilidades 

 Trabalhar de acordo com a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e 
profissionais. 

Valores e Atitudes 
 Desenvolver a colaboração. 
 Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 
 Incentivar atitudes de autonomia. 

Competências Habilidades 
1. Selecionar os termos, símbolos, códigos e 
nomenclaturas da linguagem científica na área 
das Ciências da Natureza. 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar tecnologias e fenômenos naturais 
envolvidos no conhecimento científico. 
 
 
 
 
 
 

1.1 Identificar os símbolos, códigos e nomenclaturas 
próprias da Física e das tecnologias. 
1.2 Utilizar sentenças ou esquemas para resolução de 
problemas. 
1.3 Relacionar as unidades de medidas usadas para 
diferentes grandezas. 
1.4 Fazer uso de formas e instrumentos de medidas 
para estabelecer comparações quantitativas. 
 
2.1 Interpretar os dados obtidos em experimentos 
físicos e tecnológicos com diferentes formas de 
representação. 
2.2 Empregar critérios e aplicar procedimentos 
próprios da análise e interpretação. 
2.3 Utilizar as leis da Física que expressam mudanças 
e/ou registram continuidades/permanências nos 
eventos físicos e tecnológicos. 
2.4 Distinguir as interações e as transformações físicas 
na natureza dos fenômenos e das tecnologias. 

Conhecimentos 
 
Movimentos - variações e conservações: 

 Grandezas físicas escalares e vetoriais;  
 Referencial inercial e não inercial;  
 Identificação, classificação e descrição de diferentes tipos de movimentos;  
 Associação dos movimentos com as causas que os originam;  
 Formas de energia (mecânica, potencial, cinética, potência) relacionadas aos movimentos;  
 Variação e conservação da quantidade de movimento;  
 Equilíbrio estático e dinâmico.  

 
Universo, Terra e Vida: 

 Sistema Solar e Terra, movimentos;  
 Fenômenos astronômicos;  
 Forças e movimento;  
 Teoria e modelos da origem do Universo;  
 Modelo da ciência para origem do Universo.  

 

Carga horária (horas-aula): 80 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo

Rua dos Andradas, 140 Santa Ifigênia CEP: 01208-000 São Paulo SP

CNPJ: 62823257/0001-09 287 
Página nº 43 

Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar a Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.11  QUÍMICA 
Função: Investigação e Compreensão  

Atribuições e Responsabilidades 

 Trabalhar de acordo com a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e 
profissionais. 

Valores e Atitudes 
 Desenvolver a colaboração. 
 Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 
 Incentivar atitudes de autonomia. 

Competências Habilidades 
1. Selecionar os termos, símbolos, códigos e 
nomenclaturas da linguagem científica na área das 
Ciências da Natureza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar tecnologias e fenômenos naturais 
envolvidos no conhecimento científico. 
 
 
 
 
 

1.1 Identificar os símbolos, códigos e nomenclaturas 
próprios da Química e das tecnologias relacionadas 
à área. 
1.2 Utilizar sentenças ou esquemas para resolução 
de problemas. 
1.3 Relacionar as unidades de medidas usadas para 
diferentes grandezas. 
1.4 Fazer uso de formas e instrumentos de medidas 
para estabelecer comparações quantitativas e 
qualitativas. 
 
2.1 Distinguir transformações químicas e físicas pela 
percepção de mudanças na natureza dos materiais 
ou da energia. 
2.2 Interpretar os dados obtidos em experimentos 
químicos e tecnológicos com diferentes formas de 
representação. 
2.3 Empregar critérios e aplicar procedimentos 
próprios da análise e interpretação. 
2.4 Interpretar fenômenos envolvendo as interações 
e as transformações químicas e físicas. 

Conhecimentos 
 
Litosfera: 

 Tipos de substâncias e propriedades gerais das substâncias;  
 Materiais da Natureza  extraindo sal do mar, combustíveis do petróleo, metais dos minerais, entre 

outros;  
 Elementos químicos  descoberta dos elementos químicos.  

 
Primeiros modelos de construção da matéria:  

 Átomo: linguagem química; símbolos, número atômico, massa atômica; modelos atômicos e 
estrutura atômica; 

 Representação: linguagem química;  
 Relações quantitativas  índice, coeficiente, balanceamento das reações. 

 
Propriedades das substâncias e ligações químicas - diferenças entre metais, água e sais: 

 Teoria do Octeto e a combinação dos átomos;  
 Tabela periódica e as propriedades periódicas.  

 
Reconhecimento e caracterização de transformações químicas: 

 Comportamento das substâncias e as funções inorgânicas;  
 Reação química: transformações das substâncias e tipos de reações.  

 

Carga horária (horas-aula): 80 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
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Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar a Indicação CEE N.º 157/2016
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I.12  BIOLOGIA 
Função: Investigação e Compreensão  

Atribuições e Responsabilidades 

 Trabalhar de acordo com a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e 
profissionais. 

Valores e Atitudes 
 Desenvolver a colaboração. 
 Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 
 Incentivar atitudes de autonomia. 

Competências Habilidades 
1. Selecionar os termos, símbolos e códigos 
próprios das Ciências Biológicas. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Identificar regularidades em fenômenos e 
processos biológicos. 
 
 
 
 
 

1.1 Identificar os símbolos, termos e códigos próprios 
da Biologia. 
1.2 Utilizar sentenças ou esquemas para resolução de 
problemas. 
1.3 Interpretar fotos, esquemas, desenhos, tabelas e 
gráficos que representam fatos e processos biológicos. 
1.4 Representar dados obtidos em experimentos na 
forma de gráficos, tabelas e esquemas. 
 
2.1 Interpretar a natureza dos fenômenos e processos 
biológicos envolvidos. 
2.2 Apresentar suposições e hipóteses dos fenômenos 
biológicos em estudo. 
2.3 Empregar critérios e aplicar procedimentos 
próprios da análise e interpretação. 
2.4 Identificar os fenômenos envolvendo as interações 
e as transformações biológicas. 

Conhecimentos 
 
Origem e Evolução da Vida:  

 O que é vida? Hipóteses sobre a origem da vida e a vida primitiva;  
 Ideias evolucionistas e a evolução biológica;  
 A origem do ser humano e a evolução cultura.  

 
Identidade dos Seres Vivos (Genética I): 

 A organização celular da vida e as funções vitais básicas;  
 DNA  a receita da vida e seu código;  
 O avanço científico e tecnológico, consequências na sociedade contemporânea e tecnologia de 

manipulação do DNA.  
 
A interação dos Seres Vivos: 

 A interdependência da vida;  
 Matéria e energia: os movimentos dos materiais e da energia na natureza;  
 Verificação dos princípios que regem a vida: reações químicas e enzimas;  
 Desorganização dos fluxos da matéria e da energia: a intervenção humana e outros desequilíbrios 

ambientais;  
 Problemas ambientais brasileiros e desenvolvimento sustentável.  

 

Carga horária (horas-aula): 80 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo

Rua dos Andradas, 140 Santa Ifigênia CEP: 01208-000 São Paulo SP

CNPJ: 62823257/0001-09 287 
Página nº 47 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar a Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.13  MATEMÁTICA 
Função: Investigação e Compreensão 

Atribuições e Responsabilidades 

 Desenvolver as rotinas administrativas e de planejamento da área logística. 
 Executar tarefas pertinentes à área logística, utilizando-se de equipamentos e programas de 

informática. 
 Viabilizar processos e operações logísticas, conforme o canal de comunicação. 
 Auxiliar na elaboração dos custos logísticos. 

Valores e Atitudes 
 Desenvolver a colaboração. 
 Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 
 Incentivar atitudes de autonomia. 

Competências Habilidades 
1. Relacionar, na forma oral e escrita, símbolos, 
códigos e nomenclaturas da linguagem 
matemática. 
 
 
 
 
 
2. Selecionar e utilizar instrumentos de medição e 
de cálculo, representar dados, utilizar escalas, 
fazer estimativas, elaborar hipóteses e interpretar 
resultados. 
 
 
 
 
3. Avaliar o caráter ético do conhecimento 
científico, tecnológico e matemático e aplicá-los em 
situações reais. 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Utilizar a representação simbólica como forma de 
conhecimento. 
1.2 Identificar e traduzir adequadamente valores e 
unidades básicas apresentadas nas diferentes 
formas. 
1.3 Interpretar dados ou informações apresentadas 
em diferentes linguagens e representações. 
 
2.1 Identificar e fazer uso de instrumentos 
apropriados para efetuar medidas e cálculos. 
2.2 Interpretar e construir escalas, expressões 
matemáticas, fórmulas, diagramas, tabelas, gráficos, 
entre outros. 
2.3 Identificar erros ou imprecisões nos dados 
obtidos na solução de uma dada situação-problema. 
 
3.1 Utilizar ferramentas matemáticas para analisar 
situações de seu entorno. 
3.2 Usar o conhecimento matemático como apoio 
para compreender e julgar aplicações tecnológicas 
dos diferentes campos científicos. 
3.3 Comparar problemáticas atuais e de outros 
momentos históricos com a evolução do 
conhecimento matemático. 
3.4 Responsabilizar-se socialmente na aquisição e 
no uso do conhecimento matemático. 

Observações 
(*) Revisar proporcionalidade, regra de três, porcentagem e grandezas escalares utilizando exercícios 
diversos. 

Conhecimentos 
 
Números e Álgebra:  

 Conjunto:  
 Operações com Conjuntos;  
 Noção de Lógica: Quantificadores, Implicações e Equivalência;  
 Conjuntos Numéricos; (*)  

 Variação de Grandezas:  
 Noção Função;  
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 Função Afim;  
 Função Quadrática;  
 Sequências, Progressão Aritmética e Progressão Geométrica; Reta.  

 
Geometria e Medidas:  

 Geometria Analítica:  
 Reta.  

 
Análise de dados:  

 Estatística:  
 População e Amostra: Tipo de amostragem.  
 Séries Estatísticas;  
 Distribuição de Frequência: Frequência Absoluta, Frequência Relativa e Frequência 

Acumulada.  
 Representação Gráfica: Barras, Segmentos e Setores; 
 Distribuição de Frequência;  
 Dados Agrupados;  
 Representação Gráfica.  
 Medidas de Tendência Central;  
 Medidas de dispersão.  

 

Carga horária (horas-aula): 160 

         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste componente 
curricular, consultar a Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.14  ÉTICA CIDADANIA ORGANIZACIONAL 
Função: Planejamento e Controle de Recursos Humanos 

Classificação: Planejamento e Controle 
Atribuições e Responsabilidades 

 Trabalhar de acordo com a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e 
profissionais. 

Valores e Atitudes 
 Estimular o respeito e o trato com as pessoas. 
 Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 
 Desenvolver atitudes de autonomia. 

Competências Habilidades 
1. Analisar os Códigos de Defesa do 
Consumidor, da legislação trabalhista, do 
trabalho voluntário e das regras e regulamentos 
organizacionais. 
 
 
 
 
 
2. Analisar procedimentos para a promoção da 
imagem organizacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Relacionar as técnicas e métodos de trabalho 
com os valores de cooperação, iniciativa e 
autonomia pessoal e organizacional. 
 
 
 
 
 
4. Analisar a importância da responsabilidade 
social e da sustentabilidade na formação 
profissional e ética do cidadão. 
 
 
 
 

1.1 Interpretar a legislação trabalhista nas relações de 
trabalho. 
1.2 Interpretar o Código de Defesa do Consumidor nas 
relações  de consumo. 
1.3 Identificar o papel da legislação no exercício do 
trabalho voluntário. 
1.4 Identificar as regras e regulamentos nas práticas 
trabalhistas das organizações 
 
2.1 Identificar o contexto de aplicação dos 
procedimentos na organização e adequá-los, 
considerando os critérios dos órgãos reguladores do 
setor de atuação. 
2.2 Discernir ameaças que possam comprometer a 
organização. 
2.3 Potencializar as oportunidades que impactem na 
imagem da organização e resultem em novas relações 
de negócios e parcerias. 
 
3.1 Respeitar as diferenças individuais e regionais dos 
colaboradores no âmbito organizacional. 
3.2 Identificar valores e encorajar as manifestações de 
diversidades culturais e sociais. 
3.3 Utilizar técnicas de aprimoramento das práticas de 
convivência com todos os envolvidos no processo de 
construção das relações profissionais e de consumo. 
 
4.1 Identificar e respeitar as ações de promoção de 
direitos humanos. 
4.2 Aplicar procedimentos de responsabilidade social 
e/ou sustentabilidade na área. 
4.3 Utilizar noções e estratégias de economia criativa 
para agregar valor cultural às práticas de 
sustentabilidade. 

Bases Tecnológicas 
 
Conceito do Código de Defesa do Consumidor.      
 
Fundamentos de Legislação Trabalhista e Legislação para o Autônomo. 
 
Normas e comportamento referentes aos regulamentos organizacionais. 
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Imagem pessoal e institucional. 

 
Definições de trabalho voluntário 

 Lei Federal 9.608/98;  
 Lei Estadual nº 10.335/99;  
 Deliberações CEETEPS Nº1 /2004. 

 
Definições e técnicas de trabalho 

 Gestão de autonomia (atribuições e responsabilidades): 
 de liderança; 
 em equipe. 

 
Código de ética nas organizações 

 Públicas; 
 Privadas. 

 
Cidadania, relações pessoais e do trabalho. 

 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, convenções e Direitos Humanos no Brasil. 

 
Economia criativa 

 Conceitos, estratégias e desenvolvimento. 
 

Respeito à diversidade cultural e social. 
 

Responsabilidade social/sustentabilidade 
 Procedimentos para área de Logística  

 
Carga horária (horas-aula) 

Teoria: 40 Prática: 00 Total: 40 
         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.15  INTRODUÇÃO À LOGÍSTICA 
Função: Planejamento da Cadeia Logística  

Classificação: Planejamento 
Atribuições e Responsabilidades 

 Viabilizar processos e operações logísticas, conforme o canal de comunicação. 
 Trabalhar de acordo com a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e 

profissionais. 
Valores e Atitudes 

 Estimular a proatividade. 
 Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 
 Desenvolver a organização. 

Competências Habilidades 
1. Contextualizar a logística na história, bem 
como correlacionar as ações e estratégias na 
evolução do estudo logístico. 
 
2. Analisar fundamentos e conceitos da 
Logística. 
 
3. Analisar os princípios da gestão da cadeia de 
abastecimento. 
 
4. Correlacionar a Logística Integrada e a 
gestão do fluxo de informações. 
 
 
 
 

1.1 Identificar os fatores de evolução e influência nas 
ações atuais do setor logístico. 
 
 
2.1 Identificar os objetivos, a estrutura e o 
funcionamento da área da logística. 
 
3.1. Identificar princípios de processos logísticos na 
administração de Henry Ford. 
 
4.1. Caracterizar princípios de processos logísticos na 
Escola da Administração Japonesa. 
4.2. Identificar a estruturação e as responsabilidades da 
logística nas organizações. 
4.3. Aplicar o conceito de integração da empresa com 
todos os elos da cadeia de abastecimento. 

Bases Tecnológicas 
 
Evolução histórica da logística: 

 Homem primitivo; 
 Idade média; 
 Estratégias usadas nas guerras;(Alexandre, o grande; as tropas de cavalos dos Gengis Khan, 

Napoleão Bonaparte); 
 Evolução cronológica: 

 antes de 1950: logística relacionada à área militar; 
 1951-1970: a logística como ciência; 
 1971-1990: estratégias de Michael Porter; 
 2000- e-commerce. 

 
Fundamentos e conceitos da logística: 

 Definição; 
 Função; 
 Objetivo; 
 Contribuições de Henry Ford para logística. 

 
Aplicações da escola da Administração Japonesa em logística. 
 
Organização da logística nas empresas: 

 Recebimento; 
 Armazenagem; 
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Estocagem;
 Almoxarifado; 
 Expedição; 
 Distribuição; 
 Logística Integrada: elos da Cadeia de Abastecimento: 

 fontes de fornecimento; 
 fornecedor; 
 fabricante; 
 varejista; 
 atacadista 
 distribuidor; 
 consumidor. 

 
Carga horária (horas-aula) 

Teoria: 80 Prática: 00 Total: 80 
         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 



Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza 
Governo do Estado de São Paulo

Rua dos Andradas, 140 Santa Ifigênia CEP: 01208-000 São Paulo SP

CNPJ: 62823257/0001-09 287 
Página nº 54 

I.16  PLANEJAMENTO EMPRESARIAL E EMPREENDEDORISMO 
Função: Planejamento, Operação e Controle Empresarial 

Classificação: Execução 
Atribuições e Responsabilidades 

 Desenvolver as rotinas administrativas e de planejamento da área logística. 
 Viabilizar processos e operações logísticas, conforme o canal de comunicação. 
 Executar tarefas pertinentes à área logística, utilizando-se de equipamentos e programas de 

informática. 
Valores e Atitudes 

 Estimular a proatividade. 
 Fortalecer a autoconfiança. 
 Estimular a socialização de saberes. 

Competências Habilidades 
1. Identificar as teorias da administração de 
acordo com os processos produtivos. 
 
 
2. Identificar tipos de organizações e seus 
objetivos, estrutura e funcionamento. 
 
 
 
3. Identificar os objetivos dos planejamentos: 
estratégico, tático e operacional. 
 
4. Analisar os fundamentos, os requisitos, os 
objetivos e a estrutura de um planejamento. 
 
 
 
5. Analisar a viabilidade mercadológica e social 
de novos modelos de negócios e 
oportunidades. 
 
6. Interpretar o processo de inovação, sua 
organização e gerenciamento. 

1.1 Correlacionar os principais conceitos e 
fundamentos da administração e os processos 
produtivos. 
 
2.1 Distinguir os diversos tipos de organização, suas 
estruturas e organogramas. 
2.2 Elaborar organogramas, utilizando recursos 
gráficos.  
 
3.1 Caracterizar os planejamentos estratégico, tático e 
operacional.  
 
4.1 Coletar dados necessários para subsidiar o 
processo de planejamento da organização. 
4.2 Identificar informações, estruturando-as de forma a 
suprir o processo de planejamento.  
 
5.1 Identificar oportunidades empreendedoras. 
 5.2 Organizar e especificar coleta de dados 
necessários para o estudo mercadológico. 
 
6.1 Identificar as diferentes tipologias e classificações 
da inovação e aplicar ferramentas, técnicas e 
mecanismos para o processo de inovação e 
criatividade. 
6.2 Identificar as principais teorias e modelos de gestão. 
6.3 Selecionar as estratégias competitivas das 
empresas para favorecer a competitividade do negócio. 

Bases Tecnológicas 
 
Fundamentos da administração: 

 Evolução histórica;  
 Definição de administração;  
 Os administradores:  

 habilidades, papéis e funções; 
 administração contemporânea e seus desafios. 

 
 O ambiente das organizações: 

 Estruturas organizacionais: 
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 empresas públicas, privadas e terceiro setor. 
 Modelos de organograma. 

 
Princípios e conceitos do planejamento estratégico, tático e operacional. 
 
Estrutura e metodologia do planejamento estratégico, tático e operacional. 
 
Cenário atual das empresas- globalização e competitividade: 

 Empreendedorismo; 
 Conceitos e definições; 
 Planos de negócios e viabilidade econômica. 

  
Conceito de inovação e sua importância para o negócio:  

 Descrição das diferentes tipologias e classificações de inovação; 
 Estruturação e planejamento de um processo de inovação; 
 Gestão inovadora: 

 conceito, etapas de um processo de inovação, ambiente inovador, modelos mentais e 
tomadas de decisão.  

 Inovação para a sustentabilidade. 
 Inovação e competitividade:  

 competitividade e a gestão empresarial;  
 estratégias competitivas. 

 
Carga horária (horas-aula) 

Teoria: 80 Prática: 00 Total: 80 
         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.17  GESTÃO DE PESSOAS 
Função: Planejamento e Controle de Recursos Humanos 

Classificação: Execução 
Atribuições e Responsabilidades 

 Desenvolver as rotinas administrativas e de planejamento da área logística. 
 Desenvolver atividades de planejamento e organização dos recursos humanos. 
 Auxiliar na elaboração dos custos logísticos. 

Valores e Atitudes 
 Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 
 Estimular a socialização de saberes. 
 Demonstrar criatividade. 

Competências Habilidades 
1. Analisar o processo de pesquisa, 
recrutamento e seleção de pessoas. 
 
 
2. Analisar os conceitos e objetivos da gestão 
de pessoas.  
 
 
 
3. Identificar formas de administração de 
talentos e o capital intelectual nas 
organizações.  
 
 
 
 
 
 
4. Avaliar a política e as ações de recursos 
humanos para programas de incentivos.  
 
5. Analisar aspectos de cultura organizacional 
das empresas.  
 
 
 
 
6. Avaliar as técnicas de desenvolvimento 
organizacional.  
 

1.1 Aplicar procedimentos para o recrutamento de 
pessoal e acompanhar as etapas do processo de 
seleção. 
 
2.1 Identificar os conceitos e objetivos na gestão de 
pessoas. 
2.2 Pesquisar as novas tendências na gestão de 
pessoas no cenário mundial. 
 
3.1 Identificar os princípios que norteiam as ações na 
busca de profissionais. 
3.2 Identificar ações para verificar a criatividade, 
liderança e participação no desempenho das atividades 
realizadas. 
3.3 Definir os métodos de desenvolvimento de pessoas. 
3.4 Detectar os mecanismos na administração de 
talentos e o capital intelectual nas organizações. 
 
4.1 Definir os métodos de programas de incentivo.  
 
 
5.1 Identificar os elementos que permitem visualizar a 
cultura organizacional, bem como indicar as 
características adequadas à gestão de pessoas. 
5.2 Utilizar os meios de integração das pessoas nas 
organizações. 
 
6.1 Participar de ações para preparar as pessoas na 
execução de tarefas peculiares à sua organização, 
despertando a consciência ambiental. 
6.2 Elaborar cálculos de hora extra, auxílio-saúde, 
periculosidade, insalubridade, entre outros. 

Bases Tecnológicas 
 
Conceitos e importância da área de Gestão de Pessoas. 
  
Técnicas de recrutamento, seleção e treinamento de pessoal. 
 
Rotinas de Departamento de Pessoal: 

 Cargos e Salários (C&S); 
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Plano de Carreiras (PC).
 
Administração de Talentos do Capital Intelectual. 
 
Aspectos de transformações no cenário mundial. 
 
Programas de incentivos ao desempenho: 

 Cultura Organizacional; 
 Desenvolvimento de Pessoas e de Organizações; 
 Avaliação de desempenho (AD); 
 Benefícios Sociais e Qualidade de vida no trabalho. 

 
Carga horária (horas-aula) 

Teoria: 80 Prática: 00 Total: 80 
         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 
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I.18  MARKETING 
Função: Planejamento Organizacional 

Classificação: Planejamento 
Atribuições e Responsabilidades 

 Viabilizar processos e operações logísticas, conforme o canal de comunicação. 
 Trabalhar de acordo com a legislação e os códigos de ética profissional nas relações pessoais e 

profissionais. 
 Auxiliar na elaboração dos custos logísticos. 

Valores e Atitudes 
 Desenvolver visão crítica. 
 Estimular a proatividade. 
 Desenvolver a cooperação. 

Competências Habilidades 
1. Analisar os dados obtidos sobre o mercado, 
por meio de critérios e conceitos de Marketing. 
  
 
 
 
2. Identificar fundamentos e objetivos do 
processo de pesquisa de mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Identificar segmentos de mercado e suas 
variáveis.  
 
 
 
 
 
 
 
4. Analisar estudos, relatórios e pesquisas 
econômicas e de mercado para subsidiar 
critérios no gerenciamento da demanda 
identificada nos mercados da organização.  
 
 
 

1.1 Aplicar o conceito de marketing nas diversas áreas 
do mercado; 
1.2 Identificar os processos mercadológicos que visem 
apoiar sistemas contínuos para obtenção de dados 
sobre a performance do mercado.  
  
2.1 Selecionar fontes primárias e secundárias de dados 
sobre o mercado. 
2.2 Elaborar instrumentos para coleta de dados: pautas 
para entrevistas, questionários, dinâmicas de grupo e 
outras técnicas aplicáveis.  
2.3 Organizar coleta de dados quantitativos, 
qualitativos e financeiros necessários à elaboração de 
estudos mercadológicos e econômicos.  
 
3.1 Aplicar critérios para a segmentação e setorização 
do mercado de determinado produto, com base nos 
diversos desejos e necessidades identificados.  
3.2 Organizar briefing de produtos e marcas para o 
desenvolvimento de ações mercadológicas.  
3.3 Selecionar técnicas de pesquisas de campo, mais 
apropriadas, a partir da definição do âmbito geográfico 
desejado e dos objetivos estabelecidos.  
 
4.1 Levantar informações quantitativas, qualitativas e 
financeiras sobre o desempenho e tendências do 
mercado, produtos, custos e demais dados, visando 
apoiar o processo de estudos mercadológicos e 
econômicos.  
4.2 Elaborar relatórios que identifiquem as 
características de demanda do produto em estudo.  
4.3 Estabelecer sistemas adequados para gerenciar a 
demanda. 

Bases Tecnológicas 
 
Conceito e definição de marketing e sua influência no sistema econômico.  
 
Fundamentos do mix de marketing. 
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Os ambientes de marketing:  
 Macroambiente e microambiente. 
 A pesquisa de mercado:  

 objetivos da pesquisa, variáveis, fontes de informação, elaboração de questionários de 
pesquisa. 

  
Os mercados e o comportamento do consumidor:  

 Segmentação de mercado; 
 Conceito de público-alvo; 
 Métodos e técnicas para identificação das variáveis de preço; 
 Preço básico, descontos, prazos, impostos, fretes e tipos de negociação (B2B, B2C e C2C). 

 
Carga horária (horas-aula) 

Teoria: 80 Prática: 00 Total: 80 
         * Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades, relacionadas às 

competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 
Para ter acesso às titulações dos Profissionais habilitados a ministrarem aulas neste 

componente curricular, consultar o site: http://www.cpscetec.com.br/crt/ 


