
 
 

http://www.etecanhanguera.com.br/  

Av. Tenente Marques, s.n. • Fazendinha • 0 2 -001 • Santana de Parnaíba • SP  

 

1 

DOC 02 

Atualizado e Revisado em 08/08/2019 

 

EDITAL n. º 07, 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 MTec Recursos 

Humanos, 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 MTec Recursos Humanos, 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. 
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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 com Qualificação 

em Recursos Humanos, 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 Profissional 
 
1ª SÉRIE  Qualificação Profissional Técnica de Nível Médio de AUXILIAR DE 
RECURSOS HUMANOS 
 

I.1 LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA E COMUNICAÇÃO PROFISSIONAL 
Função: Representação e Comunicação 

Atribuições e Responsabilidades  
Comunicar-se em língua portuguesa, utilizando a terminologia técnico-científica da área, com autonomia, 
clareza e precisão.  

Valores e Atitudes 
Incentivar atitudes de autonomia. 
Incentivar o diálogo e a interlocução. 
Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 

Competência Habilidades 
1. Analisar a língua portuguesa enquanto língua 
materna, geradora de significado e integradora da 
organização do mundo e da própria identidade. 
 
 
 
 
 
 

1.1 Utilizar a linguagem como meio de interação 
social nas situações comunicativas e de acordo com 
os seus múltiplos objetivos. 
1.2 Identificar e selecionar estilos e formas de 
expressar-se, na modalidade oral ou escrita, 
adequados aos contextos sociocomunicativos. 
1.3 Utilizar o discurso literário como instrumento de 
interpretação e intervenção no imaginário coletivo. 
1.4 Utilizar terminologia e vocabulário específicos a 
cada situação. 
1.5 Elaborar textos relacionados aos principais 
gêneros discursivos que circulam nas esferas 
acadêmicas e sociais. 

Orientações 
É necessário que sejam trabalhados variados gêneros orais e escritos, em suas diferentes tipologias, nas 
modalidades aqui apontadas (oralidade, leitura, produção), entretanto é fundamental que se explorem 
aqueles voltados à especificidade desta habilitação. Alguns deles estão elencados no item Conhecimentos. 

Conhecimentos  
 
A Língua Portuguesa e suas relações identitárias 

 Oralidade 
 níveis de linguagem oral aplicados a situações formais e informais; 
 elementos da oralidade:  

o planejamento; intencionalidade do locutor; escuta; regras de comportamento 
social. 

 gêneros da oralidade:  
o seminário, sarau literário, contação de histórias de tradição oral, peças de teatro, 

aula expositiva, entrevista de emprego, atendimento ao público, entre outros. 
 Leitura e Análise textual 

 aspectos fundamentais:  
o pistas do texto; conhecimento prévio; marcas linguísticas; operadores 

argumentativos; seleção lexical; recursos gráficos; 
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 etapas da leitura:  
o decodificar; contextualizar; interpretar; apreender; 

 gêneros textuais da leitura:  
o romance, poema, contrato de trabalho, modelo de rescisão contratual, ficha 

cadastral de funcionários, protocolo de entrega de documentos, ficha de seleção 
de pessoal, entre outros. 

 As tipologias textuais e seus aspectos estruturais e gramaticais 
 sequência textual dialogal;
 sequência textual descritiva; 
 sequência textual narrativa. 

 Os movimentos literários e seus contextos históricos e sociais 
 o texto como representação do imaginário coletivo; 
 a linguagem como construção do patrimônio cultural linguístico. 

 Elaboração e apresentação de texto 
 aspectos estruturais:  

o contexto comunicativo, intencionalidade, circulação, escolha lexical, organização 
do gênero, publicação, níveis de formalidade, papel social do produtor, noções das 
normas da ABNT, entre outros. 

 gêneros a serem produzidos:  
o redação escolar, comunicação nas redes sociais, redação de e-mail, anúncio de 

jornal / vagas, elaboração de currículo, protocolo de entrega de documentos, entre 
outros. 

 Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica 
 estrutura morfossintática e semântica do vocabulário técnico;  
 significados dos termos técnicos. 

 
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. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é 
definida pela 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  

Comunicar-se em língua estrangeira  inglês, utilizando o vocabulário e a terminologia técnico-científica da 
área.  

Valores e Atitudes 
Incentivar ações que promovam a cooperação. 
Respeitar as manifestações culturais de outros povos. 
Estimular o interesse na resolução de situações-problema. 

Competência Habilidades 
1. Construir, através do estudo da língua inglesa, 
um conjunto de conhecimentos que possibilitem o 
acesso à diversidade linguística e cultural em 
contextos sociais e profissionais. 
 
 

1.1 Identificar as características da cultura do idioma 
como meio de ampliar as possibilidades de acesso a 
informações, tecnologias e culturas. 
1.2 Identificar e 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 
 

A Língua Inglesa e suas relações identitárias 
 Leitura e escrita 

 identificação do objetivo que se tem com a leitura em questão; 
 observação do título e do formato do texto (figuras, ilustrações, subtítulo, entre outros); 
 promoção de tempestade de ideias; 
 conhecimento prévio sobre o tema; 
 reconhecimento da ideia que está sendo desenvolvida no texto; 
 observação de palavras-chave e informações específicas; 
 observação de imagens, números e símbolos universais; 
 indicação de palavras semelhantes; 
 identificação de frases-chave; 
 indicação de abreviações e palavras escondidas; 
 identificação do gênero textual; 
 observação de expressões que indicam os exemplos apresentados; 
 apresentação de introduções formais e informais para a elaboração de texto. 

 Compreensão auditiva e oralidade 
 conhecimento prévio sobre o tema para favorecer o estabelecimento de hipóteses sobre o 

que será ouvido; 
 atenção às informações que se deseja extrair do texto; 
 speaking  
 observação de conceitos gramaticais necessários para a organização da linguagem 

formal/informal. 
 Contextos situacionais 

 apresentações formais e informais; 
 recepção de pessoas em ambientes diversos; 
 roteiro de atendimento padronizado; 
 situações cotidianas. 

 Terminologias técnicas e científicas e vocabulários específicos da área de atuação técnica 
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 dicionários bilíngues, vocabulários, glossários de termos técnicos; 
significados de termos técnicos, sinônimos, antônimos, siglas, abreviações e acrônimos. 
 

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. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é 
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.3 MATEMÁTICA 

Função: Investigação e Compreensão 
Atribuições e Responsabilidades  

Utilizar as ferramentas matemáticas na elaboração de planilhas e controle de atividades.  
Valores e Atitudes 

Incentivar atitudes de autonomia. 
Incentivar o diálogo e a interlocução. 
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 
1. Interpretar, na forma oral e escrita, símbolos, 
códigos, nomenclaturas, instrumentos de medição 
e de cálculo para representar dados, fazer 
estimativas e elaborar hipóteses. 
 
 
 
 
 
 
2. Avaliar o caráter ético do conhecimento 
matemático e aplicá-lo em situações reais. 
 
 

1.1 Identificar e fazer uso de instrumentos 
apropriados para efetuar medidas e cálculos. 
1.2 Construir escalas, expressões matemáticas, 
fórmulas, diagramas, tabelas, gráficos, entre outros. 
1.3 Identificar erros ou imprecisões nos dados 
obtidos na solução de uma dada situação-problema. 
1.4 Selecionar e utilizar a representação simbólica 
da matemática para a construção de conhecimentos 
voltados a contextos diversos. 
 
2.1 Utilizar ferramentas matemáticas para analisar 
situações do entorno. 
2.2 Aplicar o conhecimento matemático para 
resolver situações-problema. 
2.3 Selecionar o conhecimento matemático e aplicá-
lo em áreas distintas considerando a 
responsabilidade social na divulgação de dados e 
resultados. 

Conhecimentos  
 
Números e Álgebra 

 Noções de Lógica; 
 Conjuntos Numéricos; 
 Variação de Grandeza: 

 Funções: 
o Função afim; 
o Função quadrática; 
o Função modular. 

 
Geometria e Medidas 

 Geometria Plana. 
 
Análise de Dados 

 Estatística. 
 

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. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular 
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.4 ARTE 

Função: Representação e Comunicação 
Atribuições e Responsabilidades  

Pesquisar sobre a influência das novas tecnologias nas produções artísticas e culturais.  
Valores e Atitudes 

Incentivar a criatividade. 
Estimular a comunicação nas relações interpessoais. 
Respeitar as manifestações culturais de outros povos. 

Competências Habilidades 
1. Analisar aspectos das produções de distintas 
culturas e épocas e suas relações com as 
tecnologias. 
  
 
 
 
 
 
 
2. Analisar produções artísticas, levando em 
consideração relações como as de gênero, etnia, 
origem social e/ou geográfica, geracional/etária, 
ideológica, dentre outras. 
 
 

1.1 Identificar práticas e teorias das linguagens 
artísticas e seus sistemas de representação. 
1.2 Identificar diferentes linguagens na produção de 
arte, produtos e objetos. 
1.3 Distinguir estilos de diferentes épocas e 
contextos. 
1.4 Utilizar recursos expressivos e elementos 
básicos de linguagens na produção de trabalhos de 
arte em diferentes meios e tecnologias. 
 
2.1 Identificar implicações sociais e culturais ligadas 
ao acesso aos bens artísticos em diversos 
contextos. 
2.2 Expressar e comunicar ideias e por intermédio 
das linguagens artísticas. 
2.3 Utilizar as linguagens como forma de expressão 
artística. 
2.4 Utilizar experiências pessoais no 
desenvolvimento de trabalhos relacionados a 
produções artísticas e culturais. 

Orientações 
Os temas abordados têm como objetivo abranger as diferentes linguagens da arte, cabendo ao professor 
fazer suas escolhas em consonância com a especificidade de sua formação. 
Recomenda-se que o professor desenvolva os temas por meio de projetos com abrangência mínima de 
um bimestre de acordo com as características da habilitação profissional e Plano Político Pedagógico de 
cada unidade. 
É necessário que sejam abordados conhecimentos relacionados à distribuição de elementos num 
determinado espaço, assim como à concepção ou exposição de traços gerais de delineamento, esboço e 
projeto quando na divulgação de vagas de empregos. 

Conhecimentos  
 
Aspectos contextuais e históricos das linguagens visual, sonora e corporal 

 Arte como elemento de representação, expressão e comunicação; 
 Leitura e apreciação de produtos artístico-culturais; 
 Contextos filosóficos e sociais das produções culturais e artísticas. 

 
Elementos expressivos, processos de produção e produtores dos objetos artísticos e culturais nas 
diferentes linguagens da arte 

 Aspectos formais; 
 Processos produtivos; 
 Produtores e contextos de produção. 
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Aspectos da Cultura e da Produção de bens artístico-culturais 

 Diferentes concepções de Cultura:  
 erudita, popular, de massa e espontânea. 

 Conceito de patrimônio (artístico, histórico, cultural, material e imaterial), multiculturalidade e 
alteridade nas produções artísticas e culturais;  

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

 
Arte e cotidiano 

 Influências das novas tecnologias e desdobramentos na Arte e na Cultura; 
 Relações entre gênero, ética, consumo, política e ideologias nas produções artísticas e culturais; 
 As imagens, o corpo e o espaço nas produções artísticas e culturais. 

 
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. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é 
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 

 
  



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: 62823257/0001-09 342 
Página nº 27 

 
I.5 HISTÓRIA 

Função: Contextualização sociocultural 
Atribuições e Responsabilidades  

Pesquisar sobre a influência das tecnologias nos processos sociais e de produção.  
Valores e Atitudes 

Socializar os saberes. 
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca. 
Respeitar as manifestações culturais de outros povos. 

Competências Habilidades 
1. Estabelecer relações entre o patrimônio histórico 
e cultural e as memórias e identidades locais, 
regionais, nacionais e mundiais. 
 
 
 
 
 
 
2. Comparar criticamente a influência das 
tecnologias atuais e/ou de outros tempos nos 
processos sociais. 
 
 
 

1.1 Identificar os processos sociais que orientam a 
dinâmica dos diferentes grupos de indivíduos. 
1.2 Situar os momentos históricos e atuar sobre os 
processos de construção da memória social. 
1.3 Caracterizar lugares de memória socialmente 
instituídos. 
1.4 Identificar aspectos das produções de cultura do 
patrimônio cultural nacional e do estrangeiro. 
  
2.1 Identificar características das transformações 
técnicas e tecnológicas. 
2.2 Caracterizar impactos das técnicas e 
tecnologias nos processos de produção.  
2.3 Caracterizar relações entre os diferentes tipos 
de sociedade conforme seu desenvolvimento 
científico e tecnológico. 
2.4 Pesquisar registros das técnicas e tecnologias 
nos processos sociais. 
2.5 Identificar modificações impostas pelas novas 
tecnologias à vida social e ao mundo do trabalho. 

Orientações 
É necessário que sejam trabalhados conhecimentos relacionados à evolução das teorias das relações 
humanas, a fim de que esses saberes auxiliem na melhor compreensão dos componentes curriculares 
técnicos. 

Conhecimentos 
 
O patrimônio histórico e tecnológico como processo de pesquisa das memórias nas organizações humanas 

 O patrimônio tangível e intangível como registros documentais na formação da historicidade social; 
 A diversidade patrimonial, étnico-cultural e artística nos processos históricos e seus fenômenos 

sociais. 
 

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. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é 
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.6 GEOGRAFIA 
Função: Contextualização sociocultural 

Atribuições e Responsabilidades  
Utilizar métodos quantitativos e qualitativos e relacioná-los a contextos sociais e produtivos.  

Valores e Atitudes 
Socializar os saberes. 
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca. 
Respeitar as manifestações culturais de outros povos. 

Competências Habilidades 
1. Analisar aspectos do desenvolvimento da 
sociedade e as relações da vida humana com o 
espaço geográfico. 
 
 
 
 
 
2. Desenvolver a capacidade leitora, atribuindo 
sentido à leitura da paisagem. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Correlacionar as mudanças ocorridas no espaço 
com as novas tecnologias, organizações de 
produção, interferências no ecossistema, entre 
outras, ao impacto das transformações naturais, 
sociais, econômicas, políticas e culturais. 
 
 

1.1 Identificar elementos e processos culturais que 
representam mudanças ou registram 
continuidade/permanência na relação do homem 
com o espaço. 
1.2 Identificar os fatores que caracterizam a 
ocupação dos espaços físicos com a condição 
social e a qualidade de vida de seus ocupantes. 
 
2.1 Caracterizar a paisagem, verificando os sinais 
de sua formação/transformação pela ação de 
agentes sociais. 
2.2 Identificar diferentes representações gráficas e 
cartográficas dos espaços geográficos. 
2.3 Construir representações simplificadas 
utilizando escalas, legendas, tabelas, gráficos, 
plantas, mapas e esquemas. 
 
3.1 Caracterizar os diversos objetos de estudo da 
geografia e relacioná-los ao impacto de novas 
tecnologias. 
3.2 Caracterizar fatos e diferentes grupos sociais em 
suas dimensões geográficas. 
3.3 Utilizar as ferramentas de representação gráfica 
e cartográfica para analisar e organizar os 
elementos estruturantes da paisagem. 
3.4 Expressar quantitativa e qualitativamente dados 
relacionados a contextos ambientais e 
socioeconômicos. 

Orientações 
É necessário que sejam trabalhados conhecimentos relacionados à Geopolítica local atual, assim como 
setores produtivos, dados socioeconômicos e regionalidades culturais, a fim de que esses saberes auxiliem 
na melhor compreensão dos componentes curriculares técnicos. 

Conhecimentos 
 
A dinâmica do espaço geográfico e seus desdobramentos sociais, políticos e culturais 

 As características geográficas nos diferentes domínios naturais; 
 O tratamento cartográfico de fatos, situações, fenômenos e lugares representativos. 

 
Carga horária (horas-aula): 80 
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Todos os componentes curriculares preveem prática, expressa nas habilidades relacionadas às 
competências. Para este componente curricular, não está prevista divisão de classes em turmas. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é 
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.7 FÍSICA 
Função: Investigação e Compreensão 

Atribuições e Responsabilidades  
Pesquisar as interações e transformações físicas na natureza dos processos de produção e nas 
tecnologias.  

Valores e Atitudes 
Desenvolver a criticidade. 
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. 
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 
1. Analisar os fenômenos naturais e/ou situações-
problema das diferentes áreas utilizando o 
conhecimento da Física. 
 
 
 
 
 
 

1.1 Identificar os símbolos e códigos da linguagem 
científica próprios da Física para a resolução de 
situações-problema.  
1.2 Interpretar os dados obtidos em experimentos 
físicos e tecnológicos com diferentes formas de 
representação. 
1.3 Utilizar as leis da Física que expressam 
mudanças e/ou registram 
continuidades/permanências nos eventos físicos e 
tecnológicos. 
1.4 Registrar as interações e as transformações 
físicas na natureza dos fenômenos e das 
tecnologias.  

Conhecimentos  
 
Movimento 

 Princípios e leis; 
 Classificação; 
 A relação do movimento e tecnologia do cotidiano; 
 Terra, Universo e Vida. 

 
Energia 

 Tipologias; 
 Geração e transformações; 
 A energia no desenvolvimento social e tecnológico. 

 
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. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular é 
definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.8 QUÍMICA 

Função: Investigação e Compreensão 
Atribuições e Responsabilidades  

Pesquisar as interações e transformações químicas na natureza dos processos de produção e nas 
tecnologias.  

Valores e Atitudes 
Desenvolver a criticidade. 
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. 
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 
1. Analisar os fenômenos naturais e/ou situações-
problema das diferentes áreas utilizando o 
conhecimento da Química. 
 
 
 

1.1 Identificar os dados obtidos em experimentos 
químicos e tecnológicos com diferentes formas de 
representação. 
1.2 Utilizar formas e instrumentos de medidas para 
estabelecer comparações quantitativas e 
qualitativas. 
1.3 Identificar os fenômenos envolvendo as 
interações e as transformações físico-químicas. 
1.4 Elaborar sentenças ou esquemas para a 
resolução de situações-problema. 

Conhecimentos 
 
Introdução à Química Geral 

 Propriedades e simbologia; 
 Constituição e transformações. 

 
Substâncias e misturas 

 Constituição e organização; 
 Comportamento químico: 

 Acidez e basicidade; 
 Sais e óxidos. 

 
Comparações quantitativas e qualitativas em relação às grandezas químicas 
 

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. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular 
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.9 BIOLOGIA 
Função: Investigação e Compreensão 

Atribuições e Responsabilidades  
Pesquisar sobre as interações e transformações biológicas na natureza dos processos de produção e 
nas tecnologias.  

Valores e Atitudes 
Desenvolver a criticidade. 
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. 
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 
1. Analisar as interações entre organismos e 
ambientes relacionando conhecimentos 
científicos, aspectos culturais e características 
individuais.  
 
 
 
 
 
 

1.1 Distinguir códigos e nomenclaturas científicas 
em fenômenos e processos biológicos. 
1.2 Interpretar imagens, esquemas, desenhos, 
tabelas e gráficos em processos biológicos e/ou 
fenômenos. 
1.3 Observar fenômenos biológicos em 
experimentos do meio. 
1.4 Identificar as interações e as transformações 
biológicas nos diferentes processos.  
1.5 Distinguir aspectos relevantes do conhecimento 
biológico do ser humano em relação ao meio 
ambiente. 

Conhecimentos 
 
Os seres vivos e suas interações 

 Os seres vivos e o meio; 
 Biomas; 
 Fluxo de materiais e energia na natureza; 
 Classificação dos organismos. 

 
Saúde ambiental e humana 

 Qualidade de vida e saúde. 
 

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. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular 
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.10 EDUCAÇÃO FÍSICA 

Função: Representação e Comunicação 
Atribuições e Responsabilidades  

Utilizar técnicas e práticas da atividade física nos contextos de trabalho.  
Valores e Atitudes 

Estimular atitudes respeitosas. 
Valorizar ações que contribuam para a convivência saudável. 
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. 

Competência Habilidades 
1. Analisar práticas corporais e perceber 
alterações orgânicas durante as atividades. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analisar as diferentes manifestações da cultura 
corporal e suas linguagens como meio de 
interação social. 
 
 
 
 
3. Analisar aspectos do desenvolvimento 
individual e coletivo na convivência e nas práticas 
corporais. 
 
 
 
 
 
4. Adotar postura democrática nas atividades 
corporais coletivas. 

1.1 Executar movimentos. 
1.2 Identificar aspectos fundamentais para a 
execução das práticas sistematizadas. 
1.3 Mensurar e registrar alterações fisiológicas 
durante a prática de exercícios. 
1.4 Identificar os mecanismos fisiológicos que 
ocorrem durante as atividades físicas. 
1.5 Realizar práticas corporais. 
 
2.1 Ampliar as capacidades  motoras. 
2.2 Identificar determinados gestos nas atividades 
esportivas.  
2.3 Identificar atividades corporais de culturas 
distintas. 
2.4 Pesquisar os elementos da cultura corporal. 
 
3.1 Aplicar os procedimentos voltados à prática de 
atividades físicas de forma segura. 
3.2 Participar do desenvolvimento de tarefas 
coletivas, contribuindo de maneira solidária e 
inclusiva. 
3.3 Participar de práticas corporais coletivas 
respeitando os princípios convencionados. 
 
4.1 Participar de atividades coletivas, exercendo 
diferentes papéis, considerando as potencialidades 
e as diferenças individuais. 
4.2 Demonstrar atitudes de respeito e cooperação 
para solucionar conflitos no contexto das práticas 
corporais. 
4.3 Discutir e adaptar regras, utilizando critérios 
éticos para a escolha, organização e funcionamento 
de equipes. 

Orientações 
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. 
É necessário que sejam trabalhados conhecimentos relacionados a dinâmicas em grupo e 
relacionamento interpessoal. 

Conhecimentos 
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Corpo em movimento: percepção 

 Repertório de movimentos nas práticas corporais; 
 Alterações fisiológicas do corpo em movimento. 

 
Cultura corporal, corpo plural e identidade 

 Pluralidade das práticas corporais; 
 Os diversos contextos de práticas corporais; 
 Funções sociais das atividades; 
 Papel das vivências e experiências; 
 Atividades corporais como apreciação estética; 
 Linguagem corporal. 

 
Práticas corporais e convivência: princípios e valores, relações éticas e democráticas 

 Cultura da paz; 
 Inclusão; 
 Solidariedade; 
 Segurança; 
 Respeito a si e ao outro; 
 Construção de regra; 
 Cooperação e os diferentes papéis em equipe; 
 Resolução de conflitos. 

 
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. 

A relação de profissionais habilitados a ministrar aulas neste componente (disciplina) curricular 
é definida pela Indicação CEE N.º 157/2016 
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I.11 ROTINAS DE DEPARTAMENTO PESSOAL 
Função: Controle de rotinas administrativas da gestão de pessoas 

Classificação: Execução e Controle 
Atribuições e Responsabilidades  

Pesquisar e compilar informações pertinentes à área de Recursos Humanos. 
Atuar nas operações relacionadas ao sistema e aos subsistemas de Recursos Humanos. 

Atribuição Empreendedora 
Demonstrar comprometimento com equipe e trabalho. 

Valores e Atitudes 
Incentivar a pontualidade. 
Incentivar o diálogo e a interlocução. 
Estimular o interesse na resolução de situações-problema. 
Promover ações que considerem o respeito às normas estabelecidas. 

Competências Habilidades 
1. Identificar as atribuições do Departamento 
Pessoal das organizações. 
 
 
 
 
2. Analisar as atribuições do Departamento 
Pessoal à luz das estruturas organizacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Distinguir os benefícios legais e espontâneos 
concedidos aos empregados de instituições 
públicas e instituições privadas. 
 
 
 
 
 
4. Identificar os procedimentos administrativos 
relacionados à admissão de pessoal. 
 
 
 
 
 
 
 
5. Identificar os procedimentos administrativos 
relacionados à rescisão contratual. 

1.1 Pesquisar as atribuições do Departamento 
Pessoas das diversas organizações e instituições. 
1.2 Distinguir as rotinas administrativas do 
Departamento Pessoal em instituições e 
organizações de trabalho. 
 
2.1 Identificar os tipos de estruturas organizacionais 
de trabalho. 
2.2 Distinguir os aspectos conceituais de 
organograma e fluxograma. 
2.3 Elaborar representações gráficas de estruturas 
organizacionais de trabalho através de 
organogramas e fluxogramas. 
2.4 Identificar, através da hierarquização dos cargos 
e funções, as atribuições do Departamento Pessoal. 
 
3.1 Pesquisar os benefícios legais e espontâneos 
concedidos aos empregados de diferentes 
instituições. 
3.2 Executar as rotinas protocolares de entrega, 
conferência e arquivamento de toda a 
documentação relacionada aos benefícios dos 
empregados. 
 
4.1 Pesquisar os procedimentos legais 
admissionais. 
4.2 Aplicar os preceitos legais quando da admissão 
de pessoal. 
4.3 Executar as rotinas protocolares de entrega, 
conferência e arquivamento de toda a 
documentação relacionada à admissão de 
empregados. 
 
5.1 Pesquisar os procedimentos legais relacionados 
à rescisão contratual de empregados. 
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5.2 Aplicar os preceitos legais quando da demissão 
de pessoal. 
5.3 Executar as rotinas protocolares de entrega, 
conferência, homologação e arquivamento de toda 
a documentação relacionada à rescisão contratual 
de empregados. 

O componente curricular objetiva proporcionar aos alunos o conhecimento das principais rotinas 
administrativas executadas pelo Departamento Pessoal: arquivamento de documentos, coleta de 
assinaturas, entre outras ações, respeitando a qualificação profissional pretendida na primeira série  
Auxiliar de Recursos Humanos. 
O detalhamento e fundamentação dessas atividades serão pormenorizados nos componentes 
curriculares específicos: Cálculos de Departamento Pessoal e Legislação Trabalhista. 
É necessário que o estudante desenvolva a capacidade de identificar práticas sociais quando do trabalho 
em equipe, através de dinâmicas de grupo, trabalho em equipe, seminários, estudos de caso, entre outras 
atividades, de maneira que prevaleça a interação e a interlocução entre os alunos. 

Bases Tecnológicas 
 
Atribuições do Departamento Pessoal 
 
Estrutura Organizacional 

 Estrutura formal e informal; 
 Níveis organizacionais: 

 Estratégico; 
 Tático; 
 Operacional. 

 Organogramas; 
 Estrutura linear; 
 Estrutura de linha e assessoria; 
 Estruturas para unidades estratégicas de negócios; 
 Departamentalização: 

 Por função; 
 Por área geográfica; 
 Por clientela; 
 Por tipo de produção; 
 Por turno; 
 Por processo; 
 Por projeto (estrutura matricial); 
 Departamentalização com estrutura mista. 

 
Benefícios 

 Classificação dos benefícios: 
 Legais/compulsórios; 
 Espontâneos. 

 Flexibilização nos planos de benefícios. 
 
Procedimentos administrativos na admissão de pessoal 

 Registro e anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); 
 Coleta de documentação pessoal; 
 Exames médicos obrigatórios; 
 Registro de empregados; 
 Declaração de encargos para fins de imposto de renda; 
 Declaração para fins de salário-família; 
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 Declaração de uso de vale-transporte; 
 Cartão do Programa Integração Social (PIS); 
 Cadastro Geral de Empregados e Desempregados  Caged; 
 Recibo de entrega de Equipamentos de Proteção Individual; 
 Recibo de pagamento de contribuição sindical; 
 Recibo de entrega de equipamentos para trabalho; 
 Contratação de estrangeiro; 
 Jornada de trabalho; 
 Quadro de horário de trabalho; 
 Cartão de ponto ou livro-ponto.  

 
Procedimentos administrativos na rescisão contratual  

 Aviso-prévio: 
 Trabalhado; 
 Indenizado. 

 Verbas indenizadas: 
 Férias; 
 Décimo-terceiro salário. 

 Tipos de rescisão: 
 Dispensa sem justa causa; 
 Dispensa por justa causa; 
 Pedido de demissão; 
 Rescisão indireta; 
 Rescisão por falecimento; 
 Rescisão por aposentadoria compulsória. 

 Seguro-desemprego; 
 Homologação; 
 Arquivamento da documentação; 
 Banco de horas na rescisão; 
 Guia de Recolhimento Rescisório do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 

 
Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 Prática em 
Laboratório 80 Total  80 Horas-aula 

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.12 APLICATIVOS INFORMATIZADOS 

Função: Uso e gestão de computadores e de sistemas operacionais 
Classificação: Execução 

Atribuições e Responsabilidades  
Trabalhar utilizando os sistemas informatizados como ferramenta de pesquisa e atuação na área. 

Valores e Atitudes 
Socializar os saberes. 
Estimular o interesse na resolução de situações-problema. 
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

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 
websites, 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; 
 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 de arquivos; 
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 segurança de dados. 
 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) 

Teórica 00 Prática em 
Laboratório  80 Total  80 Horas-aula 

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.13 RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
Função: Execução das atividades de admissão e demissão de empregados 

Classificação: Execução 
Atribuições e Responsabilidades  

Aplicar técnicas de recrutamento e seleção. 
Coletar informações relativas ao mercado de trabalho. 
Auxiliar no planejamento da área de Recursos Humanos. 
Auxiliar na elaboração de organogramas e funcionogramas. 

Atribuição Empreendedora 
Procurar mediar conflitos. 

Valores e Atitudes 
Tratar com cordialidade. 
Estimular o interesse na resolução de situações-problema. 
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 
1. Identificar fontes disponíveis de recrutamento. 
 
 
 
 
 
2. Identificar estratégias de mercado com o 
objetivo de recrutar profissionais para prover a 
demanda de contratação de pessoal. 
 
 
3. Aplicar processos seletivos. 
 
 
 
 
4. Identificar nos candidatos as capacidades 
profissionais necessárias à demanda dos cargos 
e funções disponíveis. 

1.1 Pesquisar fontes existentes de recrutamento. 
1.2 Pesquisar informações sobre funcionários em fase 
de contratação / a serem contratados a fim de manter 
banco de dados para cadastro de reserva no setor de 
recrutamento.  
 
2.1 Coletar informações sobre a demanda de 
mercado de trabalho na área desejada. 
2.2 Distinguir estratégias adequadas para divulgar 
cargos e funções disponíveis nas áreas de atuação. 
 
3.1 Selecionar instrumentos utilizados na seleção de 
pessoal. 
3.2 Organizar informações acerca dos candidatos 
concorrentes às vagas. 
 
4.1 Observar no candidato se há potencial para 
atender à demanda da função e / ou cargo. 
4.2 Mensurar o desempenho dos candidatos que 
participam do processo seletivo. 
4.3 Auxiliar a coordenação do departamento na 
escolha do candidato adequado a ocupar o cargo / 
função. 

Orientações 
O componente curricular não contempla aplicação de testes psicológicos, pois o Conselho Regional de 
Psicologia não autoriza pessoas sem formação e registro na área a fazerem laudos de perfil psicológico. 
Sugere-se ênfase em competências comportamentais cujo tema é requisitado pelo mercado de trabalho. 

Bases Tecnológicas 
 
Políticas de Atração e Recrutamento de Pessoal 

 Planejamento de pessoal 
 abertura de vaga; 
 requisição de pessoal; 
 fatores internos; 
 fatores externos. 
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 Definição do cargo 
 descrição das funções; 
 definição de competências técnicas e comportamentais; 
 mapeamento de competências. 

 Tipos de recrutamento 
 recrutamento interno; 
 recrutamento externo;  
 recrutamento misto. 

 
Estratégias de divulgação de vagas 

 Fontes de Recrutamento 
 transferência; 
 divulgação:  

o intranet; 
o correio eletrônico; 
o quadro de avisos; 
o demais mídias. 

 agências de emprego; 
 mídia impressa; 
 assessoria de Recursos Humanos; 
 placas; 
 universidades e escolas; 
 consultoria em Recrutamento e Seleção; 
 consultorias de outplacement;  
 headhunters; 
 internet; 
 networking; 
 contatos com sindicatos e associações de classe. 

 
Seleção de Pessoal 

 Planejamento do processo de seleção 
 competências requeridas pelo cargo; 
 análise de currículos (impressos, digitais e videocurrículos); 
 triagem de candidatos. 

 Contratação de pessoas com necessidades especiais 
 lei de quotas. 

 Fases da entrevista de seleção; 
 modalidades de entrevista:  

o estruturada; 
o não estruturada;
o presencial; 
o internet. 

 perguntas técnicas, situacional, comportamentais. 
 observações  entrevista de seleção:  

o postura; 
o linguagem corporal; 
o vocabulário. 

 Aplicação de testes 
 de conhecimentos; 
 situacionais; 
 de habilidades. 

 Dinâmicas de grupo; 
 Métodos de avaliação de candidatos; 
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 Quadro comparativo de candidatos; 
 Verificação de referências; 
 Feedback aos candidatos; 
 Exames médicos; 
 Manual de integração 

 integração de novos funcionários; 
 integração de retorno por afastamento do trabalho. 

 
Carga horária (horas-aula) 

Teórica 80 Prática em 
Laboratório  00 Total  80 Horas-aula 

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.14 PROJETO INTEGRADOR I 

Função: Planejamento e execução de projetos 
Classificação: Planejamento 

Atribuições e Responsabilidades  
Desenvolver visão holística e sistêmica da organização. 
Monitorar ações de melhoria com base em pesquisas e indicadores. 
Contextualizar dados e informações para resolver situações-problema. 

Atribuição Empreendedora 
Demonstrar capacidade de argumentação e persuasão. 

Valores e Atitudes 
Estimular o interesse pela realidade que nos cerca. 
Estimular o interesse na resolução de situações-problema. 
Responsabilizar-se pela produção, utilização e divulgação de informações. 

Competências Habilidades 
1. Analisar os aspectos estruturais do projeto no 
processo de identificação das demandas ou 
situações-problema presentes na área de 
atuação. 
 
 
 
 
2. Estruturar o projeto, relacionando-o ao tema 
proposto. 

 
 

1.1 Identificar necessidades ou situações-problema 
no ambiente proposto. 
1.2 Identificar possibilidades de interrelação entre os 
componentes curriculares. 
1.3 Indicar os aspectos estruturais para a elaboração 
de projeto. 
1.4 Definir as etapas do projeto. 
 
2.1 Enumerar as hipóteses para o desenvolvimento 
do projeto. 
2.2 Pesquisar dados e informações acerca do tema 
escolhido. 
2.3 Selecionar informações relevantes para a 
elaboração do projeto. 
2.4 Relacionar as hipóteses aos resultados obtidos na 
pesquisa. 
2.5 Apresentar a proposta para o projeto. 

Orientações 
O contexto de pesquisa e intervenção amplia-se no espaço (mundo) e no tempo (história), e 
complementa-se com o autoconhecimento e desenvolvimento de projetos de vida e de sociedade.  
Os aspectos mais relevantes envolvem carreira profissional, encaminhamentos de vida e perspectivas de 
engajamento em ações que envolvam a sociedade, em curto, médio ou longo prazos; o projeto deve 
integrar os conhecimentos dos componentes curriculares da primeira série. 
É necessário que o aluno seja estimulado a pesquisar sobre a realidade que o cerca, de modo a propor 
soluções em situações-problema envolvendo realidades do cotidiano, ampliando-se para o mundo do 
trabalho, conforme o nível de maturidade dos educandos. 

Bases Tecnológicas 
 
Estrutura e características de projeto 

 Apresentação geral; 
 Introdução / Escopo; 
 Equipe; 
 Justificativa/ Contexto; 
 Objetivos: 

 geral; 
 específicos. 
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 Resultados esperados; 
 Revisão Bibliográfica; 
 Público-alvo; 
 Estratégia 

 atividades previstas; 
 etapas de execução; 
 plano operacional. 

 Metodologia; 
 Análise de risco; 
 Análise de viabilidade: 

 financeira; 
 técnica;  
 econômica; 
 política; 
 social; 
 ambiental. 

 Cronograma de execução; 
 Controle e avaliação; 
 Documentação/ Registro. 

 
 
Estruturação do Projeto 

 Experimentação e reconhecimento 
 Investigação do espaço proposto para estudo; 
 Enumeração das hipóteses: 

o identificar problemas ou variáveis de investigação: 
 organização escolar (participação na gestão escolar; programas de 

aprendizagem; criação de jornal, blog, 5S; entre outros); 
 contexto familiar: ocupação principal dos familiares, divisão de tarefas no 

contexto familiar, histórico das profissões no contexto familiar, entre 
outras; 

 aspectos físicos e culturais do entorno escola-moradia (manifestações 
culturais e esportivas; campanhas voltadas à saúde a à alimentação, 
entre outros); 

 
 Exercício 

 Alternativas de organização: 
o propostas de condução do trabalho; 
o diário de bordo (manual ou eletrônico). 

 Divisão:  
o formação de grupos de trabalho. 

 Relações das hipóteses/temas propostos , considerando componentes curriculares 
técnicos e da BNCC; 

 Condições e oportunidades de trabalho. 
 

 Prototipação 
 Desenvolvimento de propostas das ações transformadoras: 

o soluções para os problemas levantados. 
 Organização dos trabalhos de pesquisa em formato-padrão estabelecido com a turma: 

o portfólio; 
o painel de ideias; 
o relatórios; 
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o maquetes ou protótipos; 
o revista; 
o entre outros. 

 
Carga horária (horas-aula) 

Teórica 00 
Prática em 
Laboratório  80 Total  80 Horas-aula 

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/ 

 
  


