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IntroduçãoIntrodução
  

INTRODUCÃOINTRODUCÃO

Figura – Fachada da ETEC Professor Marcos Uchôs dos Santos PenchelFigura – Fachada da ETEC Professor Marcos Uchôs dos Santos Penchel

Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

O Plano Plurianual de Gestão da ETEC Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel, será o norteador dasO Plano Plurianual de Gestão da ETEC Prof. Marcos Uchôas dos Santos Penchel, será o norteador das
ações que serão desenvolvidas ao longo do período de 2019 a 2023.ações que serão desenvolvidas ao longo do período de 2019 a 2023.

De acordo com o disposto nocapítulo II, do Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS: De acordo com o disposto nocapítulo II, do Regimento Comum das Escolas Técnicas do CEETEPS: 

  O PPGapresenta a proposta de trabalho da unidade escolar. Conta, como eixo norteador, com o  O PPGapresenta a proposta de trabalho da unidade escolar. Conta, como eixo norteador, com o
Projeto Político Pedagógico – PPP, no qual são explicitados os valores, as crenças e os princípiosProjeto Político Pedagógico – PPP, no qual são explicitados os valores, as crenças e os princípios
pedagógicos da escola. A concepção coletiva dos projetos a serem desenvolvidos parte,pedagógicos da escola. A concepção coletiva dos projetos a serem desenvolvidos parte,
necessariamente, do PPP, dos objetivos e metas estabelecidos por meio da análise dos contextosnecessariamente, do PPP, dos objetivos e metas estabelecidos por meio da análise dos contextos
interno e externo, e da escola almejada pela comunidade.interno e externo, e da escola almejada pela comunidade.

Para que o PPG seja um processo integrador, no início do ano letivo, durante o planejamento foiPara que o PPG seja um processo integrador, no início do ano letivo, durante o planejamento foi
proposto aos docentes o levantamento dos principais indicadores da escola, destacando seus pontosproposto aos docentes o levantamento dos principais indicadores da escola, destacando seus pontos
fortes e fracos, ameaças e desta forma elaborando em conjunto as metas e projetos a seremfortes e fracos, ameaças e desta forma elaborando em conjunto as metas e projetos a serem
desenvolvidos. desenvolvidos. 

Figura – Boas Vindas – Reunião PedagógicaFigura – Boas Vindas – Reunião Pedagógica
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HumanosHumanos
Legenda das etapasLegenda das etapas
I - Levantamento de Dados e InformaçõesI - Levantamento de Dados e Informações
II - Análise dos IndicadoresII - Análise dos Indicadores
III - Definição de prioridades;III - Definição de prioridades;
IV - Definição de Metas / ProjetosIV - Definição de Metas / ProjetosProjeto Político PedagógicoProjeto Político Pedagógico
  

A ETEC Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel conta hoje com a Educação Profissional TécnicaA ETEC Professor Marcos Uchôas dos Santos Penchel conta hoje com a Educação Profissional Técnica
de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio com os cursos:de Nível Médio Integrado ao Ensino Médio com os cursos:

1 - Curso Técnico em Administração Integrado ao Médio;1 - Curso Técnico em Administração Integrado ao Médio;

2 - Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Médio;2 - Curso Técnico em Desenvolvimento de Sistemas integrado ao Médio;

3 - Curso Técnico em Eletrônica integrado ao Médio;3 - Curso Técnico em Eletrônica integrado ao Médio;

4 - Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Médio.4 - Curso Técnico em Informática para Internet Integrado ao Médio.

Os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio oferecem um modelo de ensino-aprendizagemOs cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio oferecem um modelo de ensino-aprendizagem
diferenciado, melhorando o aproveitamento do tempo e de recursos (humanos e materiais) visandodiferenciado, melhorando o aproveitamento do tempo e de recursos (humanos e materiais) visando
desenvolver nos alunos, competências de formação geral e profissional.desenvolver nos alunos, competências de formação geral e profissional.

Observamos que os educandos dessa modalidade de ensino têm um perfil adverso ao do EnsinoObservamos que os educandos dessa modalidade de ensino têm um perfil adverso ao do Ensino
Médio Regular e do Ensino Técnico,já que ficam mais tempo na escola e necessitam de mais atençãoMédio Regular e do Ensino Técnico,já que ficam mais tempo na escola e necessitam de mais atenção
dos funcionários e docentes em relação à resolução de conflitos e transmissão de princípios edos funcionários e docentes em relação à resolução de conflitos e transmissão de princípios e
valores.valores.

Atualmente há na ETEC 9 turmas na modalidade de curso técnico integrado ao médio: 1ºAtualmente há na ETEC 9 turmas na modalidade de curso técnico integrado ao médio: 1º
Administração, 2º Administração e 3º Administração; 1º Desenvolvimento de Sistemas; 1º Eletrônica,Administração, 2º Administração e 3º Administração; 1º Desenvolvimento de Sistemas; 1º Eletrônica,
2º Eletrônica e 3º Eletrônica; 2º Informática e 3ºInformática2º Eletrônica e 3º Eletrônica; 2º Informática e 3ºInformática

1 - TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO1 - TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

É o profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração doÉ o profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do
planejamento da produção e materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realizaplanejamento da produção e materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Realiza
atividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informáticaatividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática
básica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando asbásica. Fomenta ideias e práticas empreendedoras. Desempenha suas atividades observando as
normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental.normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como as de preservação ambiental.

MERCADO DE TRABALHO:MERCADO DE TRABALHO: Instituições públicas, mistas, privadas e do terceiro setor.  Instituições públicas, mistas, privadas e do terceiro setor. 

2 – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO2 – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

É o profissional que desenvolve sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento.É o profissional que desenvolve sistemas computacionais utilizando ambiente de desenvolvimento.
Modela, implementa e mantém banco de dados. Utiliza linguagem de programação específica.Modela, implementa e mantém banco de dados. Utiliza linguagem de programação específica.
Realiza testes de programas de computador. Mantém registros para análise e refinamento deRealiza testes de programas de computador. Mantém registros para análise e refinamento de
resultados. Elabora documentação do sistema. Aplica princípios e definição de análise de dados.resultados. Elabora documentação do sistema. Aplica princípios e definição de análise de dados.
Executa manutenção de programas de computador.Executa manutenção de programas de computador.
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MERCADO DE TRABALHO:MERCADO DE TRABALHO: Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em Empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em
organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissionalorganizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional
autônomo.autônomo.

3 – TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO3 – TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

  É o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Articula as linguagens matemática e  É o profissional que participa do desenvolvimento de projetos. Articula as linguagens matemática e
científica, elabora, acompanha e avalia planos de trabalho. Emprega critérios e aplicacientífica, elabora, acompanha e avalia planos de trabalho. Emprega critérios e aplica
procedimentos. Executa a instalação e a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos.procedimentos. Executa a instalação e a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos.
Identifica metodologias, sistemas e equipamentos e estabelece a utilização desses de formaIdentifica metodologias, sistemas e equipamentos e estabelece a utilização desses de forma
adequada. Realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos. Reconhece e valoriza osadequada. Realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos. Reconhece e valoriza os
conhecimentos e tecnologias que possibilitam a resolução de problemas. Executa procedimentos deconhecimentos e tecnologias que possibilitam a resolução de problemas. Executa procedimentos de
controle de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos. Organiza recursoscontrole de qualidade e gestão da produção de equipamentos eletrônicos. Organiza recursos
humanos e materiais. Divide tarefas e compartilha responsabilidades. Atua segundo princípios éticoshumanos e materiais. Divide tarefas e compartilha responsabilidades. Atua segundo princípios éticos
e cidadãos.e cidadãos.

MERCADO DE TRABALHO:MERCADO DE TRABALHO: Indústrias, Laboratórios de controle de qualidade e de manutenção e Indústrias, Laboratórios de controle de qualidade e de manutenção e
Empresas de informática, telecomunicações e de produtos eletrônicos.Empresas de informática, telecomunicações e de produtos eletrônicos.

4 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO4 – TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

  É o profissional que desenvolve programas de computador seguindo as especificações e  É o profissional que desenvolve programas de computador seguindo as especificações e
paradigmas da lógica e das linguagens de programação, utilizando códigos de linguagens científica eparadigmas da lógica e das linguagens de programação, utilizando códigos de linguagens científica e
matemática pertinentes a diferentes contextos e situações. Identifica fontes e documentosmatemática pertinentes a diferentes contextos e situações. Identifica fontes e documentos
específicos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes de desenvolvimento deespecíficos para a obtenção das informações desejadas. Utiliza ambientes de desenvolvimento de
sistemas, sistemas operacionais e banco de dados selecionando ferramentas, identificandosistemas, sistemas operacionais e banco de dados selecionando ferramentas, identificando
metodologias, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para sua seleção e utilização.metodologias, procedimentos e equipamentos e estabelece critérios para sua seleção e utilização.
Realiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises eRealiza testes de programas de computador, mantendo registros que possibilitem análises e
refinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que devem serrefinamento de resultados, reconhecendo e respeitando os limites éticos e morais que devem ser
considerados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico ao interpretar e criticarconsiderados na condução do desenvolvimento científico e tecnológico ao interpretar e criticar
resultados numa situação concreta. Executa manutenção de programas de computadoresresultados numa situação concreta. Executa manutenção de programas de computadores
implantados, elabora, desenvolve, acompanha e avalia rotinas de trabalho. Atua segundo princípiosimplantados, elabora, desenvolve, acompanha e avalia rotinas de trabalho. Atua segundo princípios
que cooperam e solidarizam-se, assumindo sua parcela de responsabilidade na construção deque cooperam e solidarizam-se, assumindo sua parcela de responsabilidade na construção de
sociedades justas.sociedades justas.

MERCADO DE TRABALHOMERCADO DE TRABALHO: O mercado de trabalho é amplo, abrangendo instituições públicas,: O mercado de trabalho é amplo, abrangendo instituições públicas,
privadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendoprivadas e do terceiro setor, que demandam sistemas computacionais, especialmente envolvendo
programação de computadores: indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços eprogramação de computadores: indústrias em geral; comércio; empresas de prestação de serviços e
empresas de tecnologia da informação. É possível que esse profissional trabalhe como autônomo emempresas de tecnologia da informação. É possível que esse profissional trabalhe como autônomo em
consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares.consultoria, treinamento e desenvolvimento de softwares.

Agrupamento DiscenteAgrupamento Discente
SemestreSemestre
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Recursos HumanosRecursos Humanos
  

Figura – Organograma UE 044Figura – Organograma UE 044

Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

 

DireçãoDireção
Valéria Fernandes da SilvaValéria Fernandes da Silva Diretora de Escola TécnicaDiretora de Escola Técnica

Thatiana Guida da SilvaThatiana Guida da Silva Assistente Técnico Administrativo IAssistente Técnico Administrativo I

  

Direção de Serviços AdministrativosDireção de Serviços Administrativos
Siely Ribeiro Santos BittencourtSiely Ribeiro Santos Bittencourt Diretora de Serviço AdministrativoDiretora de Serviço Administrativo

Ana Elisa Ribeiro VieiraAna Elisa Ribeiro Vieira Assistente AdministrativoAssistente Administrativo

Direção de Serviços AcadêmicosDireção de Serviços Acadêmicos
José Jorge Prado da SilvaJosé Jorge Prado da Silva Diretor de Serviço AcadêmicoDiretor de Serviço Acadêmico
Marcela Miranda NarcisoMarcela Miranda Narciso Agente Técnico e AdministrativoAgente Técnico e Administrativo

Misael Adriano Martins RibeiroMisael Adriano Martins Ribeiro Agente Técnico e AdministrativoAgente Técnico e Administrativo
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BibliotecaBiblioteca
Luiz Carlos AlvesLuiz Carlos Alves Analista de Suporte e Gestão - BibliotecárioAnalista de Suporte e Gestão - Bibliotecário

Adriano Aparecido Correa da SilvaAdriano Aparecido Correa da Silva Agente Técnico e AdministrativoAgente Técnico e Administrativo

AlmoxarifadoAlmoxarifado
Gabrielle Vallim de Oliveira da SilvaGabrielle Vallim de Oliveira da Silva Agente Técnico e AdministrativoAgente Técnico e Administrativo

Nelson CorreaNelson Correa Auxiliar de ApoioAuxiliar de Apoio

  

Auxiliar DocenteAuxiliar Docente
João Otavimar LourençoJoão Otavimar Lourenço Auxiliar DocenteAuxiliar Docente

CoordenaçãoCoordenação
José Luís Andrade CarvalhoJosé Luís Andrade Carvalho Coordenador PedagógicoCoordenador Pedagógico

Ester Carolina Gomes Luiz de PaulaEster Carolina Gomes Luiz de Paula Orientador EducacionalOrientador Educacional
Alisson Xavier PereiraAlisson Xavier Pereira Coordenador Base Nacional Comum e Coordenador do CursoCoordenador Base Nacional Comum e Coordenador do Curso

Técnico em Administração Técnico em Administração

Gleise Cristina Cesar AlvesGleise Cristina Cesar Alves Coordenador Base Nacional ComumCoordenador Base Nacional Comum
Vânia Maria Ribeiro LopesVânia Maria Ribeiro Lopes Coordenador Base Nacional ComumCoordenador Base Nacional Comum

Maria Luiza Mendonça AzevedoMaria Luiza Mendonça Azevedo Coordenador do Curso Técnico em EnfermagemCoordenador do Curso Técnico em Enfermagem
Fábio Michel de Oliveira MartinsFábio Michel de Oliveira Martins Coordenador do Curso Técnico em Turismo ReceptivoCoordenador do Curso Técnico em Turismo Receptivo

Ronaldo Ramalho MaltaRonaldo Ramalho Malta Manutenção de LaboratórioManutenção de Laboratório
Altair de Oliveira GalvãoAltair de Oliveira Galvão Coordenador do Curso Técnico em Recursos HumanosCoordenador do Curso Técnico em Recursos Humanos

Elizabeth VieiraElizabeth Vieira Coordenador Classe Descentralizada – EMEF Antônio João emCoordenador Classe Descentralizada – EMEF Antônio João em
PiquetePiquete

Wellington Ventura CotrimWellington Ventura Cotrim Coordenador Classe Descentralizada – Dom Edmund BenedictCoordenador Classe Descentralizada – Dom Edmund Benedict
Nugent em SilveirasNugent em Silveiras

NomeNome Valéria Fernandes da SilvaValéria Fernandes da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor de Escola Técnica: I - Garantir asDiretor de Escola Técnica: I - Garantir as

condições para o desenvolvimento da gestãocondições para o desenvolvimento da gestão
democrática do ensino, na forma prevista pelademocrática do ensino, na forma prevista pela
legislação e neste Regimento; II - Coordenar alegislação e neste Regimento; II - Coordenar a
elaboração do projeto político-pedagógico daelaboração do projeto político-pedagógico da
escola; III - Gerenciar os recursos físicos,escola; III - Gerenciar os recursos físicos,
materiais, humanos e financeiros para atender àsmateriais, humanos e financeiros para atender às
necessidades da escola a curto, médio e longonecessidades da escola a curto, médio e longo
prazo; IV - Promover a elaboração, oprazo; IV - Promover a elaboração, o
acompanhamento, a avaliação e o controle daacompanhamento, a avaliação e o controle da
execução do Plano Plurianual de Gestão e doexecução do Plano Plurianual de Gestão e do
Plano Escolar; V - Coordenar o planejamento,Plano Escolar; V - Coordenar o planejamento,
execução, controle e avaliação das atividades daexecução, controle e avaliação das atividades da
escola; VI - Garantir: a) O cumprimento dosescola; VI - Garantir: a) O cumprimento dos
conteúdos curriculares, das cargas horárias e dosconteúdos curriculares, das cargas horárias e dos
dias letivos previstos; b) Os meios para adias letivos previstos; b) Os meios para a
recuperação de alunos de menor rendimento erecuperação de alunos de menor rendimento e
em progressão parcial; VII - Assegurar oem progressão parcial; VII - Assegurar o
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cumprimento da legislação, bem como doscumprimento da legislação, bem como dos
regulamentos, diretrizes e normas emanadas daregulamentos, diretrizes e normas emanadas da
administração superior; VIII - Expedir diplomas,administração superior; VIII - Expedir diplomas,
certificados e outros documentos escolares,certificados e outros documentos escolares,
responsabilizando-se por sua autenticidade eresponsabilizando-se por sua autenticidade e
exatidão; IX - Desenvolver ações, visando aoexatidão; IX - Desenvolver ações, visando ao
contínuo aperfeiçoamento dos cursos econtínuo aperfeiçoamento dos cursos e
programas, dos recursos físicos, materiais eprogramas, dos recursos físicos, materiais e
humanos da escola; X – Administrar o patrimôniohumanos da escola; X – Administrar o patrimônio
da escola, observadas as normas e diretrizesda escola, observadas as normas e diretrizes
estabelecidas; XI - Promover ações para aestabelecidas; XI - Promover ações para a
integração escola-família comunidade-empresa;integração escola-família comunidade-empresa;
XII - Coordenar a elaboração de projetos,XII - Coordenar a elaboração de projetos,
submetendo-os à aprovação dos órgãossubmetendo-os à aprovação dos órgãos
competentes, acompanhar seu desenvolvimento ecompetentes, acompanhar seu desenvolvimento e
avaliar seus resultados; XIII - Criar condições eavaliar seus resultados; XIII - Criar condições e
estimular experiências para o aprimoramento doestimular experiências para o aprimoramento do
processo educacional; XIV – Integrar as ações dosprocesso educacional; XIV – Integrar as ações dos
serviços prestados pela escola; XV - Prestarserviços prestados pela escola; XV - Prestar
informações à comunidade escolar; XVI – Gerir ainformações à comunidade escolar; XVI – Gerir a
execução de ajustes administrativos queexecução de ajustes administrativos que
envolvam atividades nas dependências da Etec;envolvam atividades nas dependências da Etec;
XVII - Desempenhar outras atividades correlatas eXVII - Desempenhar outras atividades correlatas e
afins.afins.

NomeNome José Jorge Prado da SilvaJosé Jorge Prado da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretor de Serviços Acadêmicos. Dirigir asDiretor de Serviços Acadêmicos. Dirigir as

atividades sob sua responsabilidade, planejando,atividades sob sua responsabilidade, planejando,
organizando e controlando as mesmas, paraorganizando e controlando as mesmas, para
assegurar os resultados fixados e assistir o seuassegurar os resultados fixados e assistir o seu
superior imediato. a) Dirigir, coordenar, orientar esuperior imediato. a) Dirigir, coordenar, orientar e
controlar o desenvolvimento das atividades dacontrolar o desenvolvimento das atividades da
área de atuação. b) Identificar as necessidades doárea de atuação. b) Identificar as necessidades do
órgão, nos aspectos atinentes à área de atuação,órgão, nos aspectos atinentes à área de atuação,
propondo as políticas de ação, decidindo sobrepropondo as políticas de ação, decidindo sobre
normas, diretrizes e procedimentos a seremnormas, diretrizes e procedimentos a serem
adotados; c) Participar da elaboração das políticasadotados; c) Participar da elaboração das políticas
a serem adotadas pelo órgão, referente a área ema serem adotadas pelo órgão, referente a área em
que atua, baseando-se nos informes e conclusõesque atua, baseando-se nos informes e conclusões
levantadas, e em sua experiência, a fim delevantadas, e em sua experiência, a fim de
contribuir para definição de objetivos gerais econtribuir para definição de objetivos gerais e
específicos para articulação com as demais áreasespecíficos para articulação com as demais áreas
da Instituição; d) Elaborar o plano de atividadesda Instituição; d) Elaborar o plano de atividades
da área de atuação, baseando- se nos objetivos ada área de atuação, baseando- se nos objetivos a
serem alcançados e na disponibilidade deserem alcançados e na disponibilidade de
recursos humanos e materiais, para definirrecursos humanos e materiais, para definir
prioridades, sistemas e rotinas; e) Emitirprioridades, sistemas e rotinas; e) Emitir
pareceres ou informações sobre assuntospareceres ou informações sobre assuntos
pertinentes a área de atuação, colaborando nopertinentes a área de atuação, colaborando no
processo de tomada de decisão; f) Organizar osprocesso de tomada de decisão; f) Organizar os
trabalhos na sua área de atuação, baseando-setrabalhos na sua área de atuação, baseando-se
nas diretrizes da política geral, para assegurar onas diretrizes da política geral, para assegurar o
fluxo normal dos mesmos, o resultado previsto e afluxo normal dos mesmos, o resultado previsto e a
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homogeneidade de administração na Unidade. g)homogeneidade de administração na Unidade. g)
Manter informada o seu superior imediato sobre oManter informada o seu superior imediato sobre o
desenvolvimento dos trabalhos e resultadosdesenvolvimento dos trabalhos e resultados
alcançados, para possibilitar a avaliação dasalcançados, para possibilitar a avaliação das
políticas aplicadas; h) Manter intercâmbio compolíticas aplicadas; h) Manter intercâmbio com
outros órgãos, visando obter subsídios paraoutros órgãos, visando obter subsídios para
desenvolvimento da área de atuação. i) Promoverdesenvolvimento da área de atuação. i) Promover
o desenvolvimento profissional dos recursoso desenvolvimento profissional dos recursos
humanos da sua área de atuação. j) Desempenharhumanos da sua área de atuação. j) Desempenhar
outras atividades correlatas e afins. Requisitos:outras atividades correlatas e afins. Requisitos:
Diploma de nível superior e experiênciaDiploma de nível superior e experiência
profissional comprovada de, no mínimo, 2 (dois)profissional comprovada de, no mínimo, 2 (dois)
anos, na área em que venha a atuar. Os Serviçosanos, na área em que venha a atuar. Os Serviços
Acadêmicos compreendem a escrituração,Acadêmicos compreendem a escrituração,
documentação escolar, expedição e registro dedocumentação escolar, expedição e registro de
documentos escolares, fornecimento dedocumentos escolares, fornecimento de
informações e dados para planejamento, controleinformações e dados para planejamento, controle
de processos e avaliações dos resultados dode processos e avaliações dos resultados do
ensino e aprendizagem. Compete ao responsávelensino e aprendizagem. Compete ao responsável
designado para os Serviços Acadêmicos, além dasdesignado para os Serviços Acadêmicos, além das
atribuições previstas em regulamentos própriosatribuições previstas em regulamentos próprios
do CEETEPS: 1. Responder pela regularidade edo CEETEPS: 1. Responder pela regularidade e
autenticidade dos registros e documentos da vidaautenticidade dos registros e documentos da vida
escolar do aluno; 2. Cumprir e fazer cumprirescolar do aluno; 2. Cumprir e fazer cumprir
normas legais, regulamentos, diretrizes e prazosnormas legais, regulamentos, diretrizes e prazos
estabelecidos para execução dos trabalhos; 3.estabelecidos para execução dos trabalhos; 3.
Propor medidas ou expedir instruções que visem àPropor medidas ou expedir instruções que visem à
racionalização e manutenção das suas atividades;racionalização e manutenção das suas atividades;
4. Instruir e emitir pareceres em processos e4. Instruir e emitir pareceres em processos e
expedientes em assuntos sob suaexpedientes em assuntos sob sua
responsabilidade; 5. Assinar os documentosresponsabilidade; 5. Assinar os documentos
escolares que, conforme normas legais, exijamescolares que, conforme normas legais, exijam
sua assinatura; 6. Fornecer dados e informaçõessua assinatura; 6. Fornecer dados e informações
acadêmicas para cadastros oficiais,acadêmicas para cadastros oficiais,
responsabilizando-se por eles; 7. Responsabilizar-responsabilizando-se por eles; 7. Responsabilizar-
se pela guarda ou arquivo dos registros ese pela guarda ou arquivo dos registros e
documentos acadêmicos.documentos acadêmicos.

NomeNome Nelson CorrêaNelson Corrêa
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Auxiliar de Apoio. Efetuar a vigilância nasAuxiliar de Apoio. Efetuar a vigilância nas

dependências da Instituição, percorrendo-odependências da Instituição, percorrendo-o
sistematicamente e inspecionando-o para evitarsistematicamente e inspecionando-o para evitar
entrada de pessoas Estranhas, roubos, incêndiosentrada de pessoas Estranhas, roubos, incêndios
e outras anormalidades e ainda: - auxiliar ose outras anormalidades e ainda: - auxiliar os
funcionários da empresa terceirizada - atentar p/funcionários da empresa terceirizada - atentar p/
as movimentações ocorridas no Hall de entradaas movimentações ocorridas no Hall de entrada
da escola. - estar atento a TODA movimentaçãoda escola. - estar atento a TODA movimentação
de alunos: pátio, banheiros, corredores, áreade alunos: pátio, banheiros, corredores, área
verde; enfim, todos os lugares onde os alunosverde; enfim, todos os lugares onde os alunos
possam estar, atentar para os trajes indevidos,possam estar, atentar para os trajes indevidos,
beijos, abraços, desordens, alunos fora da sala debeijos, abraços, desordens, alunos fora da sala de
aula, jogos na quadra, etc. Não permitir jogo deaula, jogos na quadra, etc. Não permitir jogo de
baralhos, etc.baralhos, etc.
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NomeNome João Otavimar LourençoJoão Otavimar Lourenço
Cargo/FunçãoCargo/Função Auxiliar de DocentesAuxiliar de Docentes
AtividadeAtividade Auxiliar Docente. Responder pelas atividadesAuxiliar Docente. Responder pelas atividades

práticas de auxiliares do ensino de segundo grau,práticas de auxiliares do ensino de segundo grau,
instruindo e orientando alunos através deinstruindo e orientando alunos através de
informações e demonstrações técnicasinformações e demonstrações técnicas
operacionais, específicas nos laboratórios e nasoperacionais, específicas nos laboratórios e nas
oficinas, bem como zelar pela conservação deoficinas, bem como zelar pela conservação de
equipamentos e instalações. a) instruir alunos naequipamentos e instalações. a) instruir alunos na
execução das práticas operacionais específicas deexecução das práticas operacionais específicas de
tarefas nos laboratórios e nas oficinas, orientando-tarefas nos laboratórios e nas oficinas, orientando-
os nas técnicas de utilização de máquinas,os nas técnicas de utilização de máquinas,
ferramentas, instrumentos, aparelhos, etc. b)ferramentas, instrumentos, aparelhos, etc. b)
efetuar demonstração das técnicas operacionais,efetuar demonstração das técnicas operacionais,
manipulando ferramentas, máquinas,manipulando ferramentas, máquinas,
instrumentos e equipamentos; c) fornecer dados einstrumentos e equipamentos; c) fornecer dados e
informações necessárias ao trabalho de cadainformações necessárias ao trabalho de cada
aluno, para possibilitar o desenvolvimento dasaluno, para possibilitar o desenvolvimento das
operações dentro das especificações exigidas; d)operações dentro das especificações exigidas; d)
interpretar e explicar, individualmente ou eminterpretar e explicar, individualmente ou em
grupo, detalhes de desenho ou das especificaçõesgrupo, detalhes de desenho ou das especificações
escritas para orientação do aluno sobre o roteiro eescritas para orientação do aluno sobre o roteiro e
a forma correta da execução do trabalho; e)a forma correta da execução do trabalho; e)
fornecer dados necessários ao trabalho de cadafornecer dados necessários ao trabalho de cada
aluno para possibilitar o desenvolvimento doaluno para possibilitar o desenvolvimento do
trabalho dentro das especificações exigidas; f)trabalho dentro das especificações exigidas; f)
diligenciar no sentido de que os alunos se utilizemdiligenciar no sentido de que os alunos se utilizem
adequadamente das máquinas, ferramentas,adequadamente das máquinas, ferramentas,
instrumentos, equipamentos, etc.; g) providenciarinstrumentos, equipamentos, etc.; g) providenciar
a preparação do local de trabalho, dos materiais,a preparação do local de trabalho, dos materiais,
ferramentas, instrumentos, máquinas eferramentas, instrumentos, máquinas e
equipamentos a serem utilizados, verificando asequipamentos a serem utilizados, verificando as
condições dos mesmos, o estado de conservaçãocondições dos mesmos, o estado de conservação
de todos os equipamentos e cuidados dede todos os equipamentos e cuidados de
segurança dos alunos, para assegurar a execuçãosegurança dos alunos, para assegurar a execução
correta das tarefas e operações programadas; h)correta das tarefas e operações programadas; h)
observar e fazer observar, permanentemente, asobservar e fazer observar, permanentemente, as
normas de higiene e segurança do trabalho emnormas de higiene e segurança do trabalho em
todos os locais. i) comunicar ao superiortodos os locais. i) comunicar ao superior
hierárquico as irregularidades e os problemashierárquico as irregularidades e os problemas
constatados, de qualquer ordem; j) colaborar paraconstatados, de qualquer ordem; j) colaborar para
o bom funcionamento dos laboratórios e daso bom funcionamento dos laboratórios e das
oficinas; k) cuidar da preparação dos materiais deoficinas; k) cuidar da preparação dos materiais de
consumo, nos laboratórios, quando originários doconsumo, nos laboratórios, quando originários do
almoxarifado; l) providenciar e/ou confeccionaralmoxarifado; l) providenciar e/ou confeccionar
corpos de prova para ensaios de materiais de usocorpos de prova para ensaios de materiais de uso
nos laboratórios e nas oficinas; m) participar denos laboratórios e nas oficinas; m) participar de
reuniões sempre que convocado; n) manter-sereuniões sempre que convocado; n) manter-se
atualizado com o desenvolvimento técnico,atualizado com o desenvolvimento técnico,
científico ou cultural, relativo ao seu campo decientífico ou cultural, relativo ao seu campo de
atividade; o) frequentar dos treinamentos eatividade; o) frequentar dos treinamentos e
cursos de atualização, extensão e outroscursos de atualização, extensão e outros
promovidos pela Unidade de Ensino; p) cuidar dapromovidos pela Unidade de Ensino; p) cuidar da
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instalação, manutenção e reparação de máquinas,instalação, manutenção e reparação de máquinas,
equipamentos e instalações de laboratórios; q)equipamentos e instalações de laboratórios; q)
cuidar da organização do setor de manutenção ecuidar da organização do setor de manutenção e
almoxarifado pertencentes aos laboratórios e suasalmoxarifado pertencentes aos laboratórios e suas
instalações; r) colaborar nos trabalhos gerais deinstalações; r) colaborar nos trabalhos gerais de
instalação, manutenção e reparação, realizadosinstalação, manutenção e reparação, realizados
na Unidade de Ensino;na Unidade de Ensino;

NomeNome Fábio Michel de Oliveira MartinsFábio Michel de Oliveira Martins
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Turismo, Hospitalidade e Lazer e também no EixoTurismo, Hospitalidade e Lazer e também no Eixo
Tecnológico Gestão e Negócios. * AtividadesTecnológico Gestão e Negócios. * Atividades
Docentes: I. Atender às orientações dosDocentes: I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Fábio Henrique Moreira de JesusFábio Henrique Moreira de Jesus
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Ensino Médio. I.Atua ministrando aulas no Ensino Médio. I.

Atender às orientações dos responsáveis pelaAtender às orientações dos responsáveis pela
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Direção, pelos Serviços Administrativos,Direção, pelos Serviços Administrativos,
Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nosAcadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; II. Colaborar com asinteresse do ensino; II. Colaborar com as
atividades de articulação da Etec com as famíliasatividades de articulação da Etec com as famílias
e a comunidade; III. Colaborar nos assuntose a comunidade; III. Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniõesalunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniões
de finalidade pedagógica ou administrativa, dosde finalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e asque fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e as
horas-aula estabelecidas pela legislação e pelahoras-aula estabelecidas pela legislação e pela
escola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalhoescola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho
docente, segundo o projeto político-pedagógico dadocente, segundo o projeto político-pedagógico da
Etec, o Plano de Curso e as orientações doEtec, o Plano de Curso e as orientações do
CEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas eCEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas e
servidores um clima favorável à ação educativa eservidores um clima favorável à ação educativa e
em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pelaem harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela
Etec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperaçãoEtec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperação
para alunos de menor rendimento e dar ciênciapara alunos de menor rendimento e dar ciência
dela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no iníciodela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início
do período letivo, do plano de trabalho docente;do período letivo, do plano de trabalho docente;
X. Manter em dia os assentamentos escolares eX. Manter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Elizabeth VieiraElizabeth Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Turismo, Hospitalidade e Lazer. * AtividadesTurismo, Hospitalidade e Lazer. * Atividades
Docentes: I. Atender às orientações dosDocentes: I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
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segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Renata Aparecida Pasin Rangel ManzaneteRenata Aparecida Pasin Rangel Manzanete
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Turismo, Hospitalidade e Lazer. I. Atender àsTurismo, Hospitalidade e Lazer. I. Atender às
orientações dos responsáveis pela Direção, pelosorientações dos responsáveis pela Direção, pelos
Serviços Administrativos, Acadêmicos e pelaServiços Administrativos, Acadêmicos e pela
Coordenação de Curso, nos assuntos referentes àCoordenação de Curso, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
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atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Luiz Henrique Macedo e SilvaLuiz Henrique Macedo e Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Turismo, Hospitalidade e Lazer e, também, comoTurismo, Hospitalidade e Lazer e, também, como
Coordenador de Curso. * Atividades deCoordenador de Curso. * Atividades de
Coordenação: I - Participar da elaboração eCoordenação: I - Participar da elaboração e
execução do Projeto Político Pedagógico - PPP eexecução do Projeto Político Pedagógico - PPP e
do Plano Plurianual de Gestão - PPG; II - Coordenardo Plano Plurianual de Gestão - PPG; II - Coordenar
o planejamento do trabalho docente, assegurandoo planejamento do trabalho docente, assegurando
a articulação entre os PTD´s dos diversosa articulação entre os PTD´s dos diversos
componentes e o alinhamento dos PTD´s com ocomponentes e o alinhamento dos PTD´s com o
Plano de Curso e Diário de/da Classe, sendo que oPlano de Curso e Diário de/da Classe, sendo que o
último em periodicidade semanal; III - Participarúltimo em periodicidade semanal; III - Participar
da programação das atividades de recuperação eda programação das atividades de recuperação e
de progressão parcial, orientando ede progressão parcial, orientando e
acompanhando sua execução, junto aos docentes;acompanhando sua execução, junto aos docentes;
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágioIV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio
supervisionado, garantindo a abrangência dassupervisionado, garantindo a abrangência das
atividades de formação profissional; V - Propor eatividades de formação profissional; V - Propor e
coordenar o desenvolvimento de capacitaçõescoordenar o desenvolvimento de capacitações
técnicas para docentes e auxiliares docentes; VI -técnicas para docentes e auxiliares docentes; VI -
Gerenciar a atuação dos auxiliares docentes; VII -Gerenciar a atuação dos auxiliares docentes; VII -
Manifestar-se sobre projetos propostos pelosManifestar-se sobre projetos propostos pelos
docentes, auxiliares docentes, acompanhando-os,docentes, auxiliares docentes, acompanhando-os,
realizando os registros por meio de instrumentosrealizando os registros por meio de instrumentos
de verificação e avaliação; VII - Manifestar-se,de verificação e avaliação; VII - Manifestar-se,
quando convocado, sobre pedidos dequando convocado, sobre pedidos de
aproveitamento de estudos, bem como sobreaproveitamento de estudos, bem como sobre
matéria prevista na Deliberação CEE 11/96; IX -matéria prevista na Deliberação CEE 11/96; IX -
Participar das atividades destinadas a propor e/ouParticipar das atividades destinadas a propor e/ou
promover cursos extracurriculares, palestras epromover cursos extracurriculares, palestras e
visitas técnicas; X - Avaliar o desempenho dosvisitas técnicas; X - Avaliar o desempenho dos
docentes, auxiliares docentes sob suadocentes, auxiliares docentes sob sua
coordenação; XI - Orientar e integrar os novoscoordenação; XI - Orientar e integrar os novos
professores; XII - Participar da gestão dasprofessores; XII - Participar da gestão das
atividades de extensão de serviços à comunidade;atividades de extensão de serviços à comunidade;
XIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobreXIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobre
matrícula e transferência, agrupamento dematrícula e transferência, agrupamento de
alunos, organização de horários de aulas ealunos, organização de horários de aulas e
calendário escolar; XIV - Integrar bancas decalendário escolar; XIV - Integrar bancas de
processo seletivo e concurso público, atuandoprocesso seletivo e concurso público, atuando
sobre a avaliação técnica dos candidatos; XV -sobre a avaliação técnica dos candidatos; XV -
Garantir o cumprimento de normas de higiene eGarantir o cumprimento de normas de higiene e
de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,
pela preservação do meio ambiente. XVI - Garantirpela preservação do meio ambiente. XVI - Garantir
o cumprimento das aulas previstas e dadas e daso cumprimento das aulas previstas e dadas e das
reposições/substituições quando houver, na áreareposições/substituições quando houver, na área
que coordena. XVII - Supervisionar e coordenar oque coordena. XVII - Supervisionar e coordenar o
planejamento e a execução dos Trabalhos deplanejamento e a execução dos Trabalhos de
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Conclusão de Curso - TCC, juntamente com osConclusão de Curso - TCC, juntamente com os
professores encarregados da orientação dosprofessores encarregados da orientação dos
alunos; XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX -alunos; XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX -
propor a pesquisa, estudos e análise daspropor a pesquisa, estudos e análise das
tendências de mercado e inovações no campo dastendências de mercado e inovações no campo das
ciências e tecnologias, promovendociências e tecnologias, promovendo
reformulações curriculares que incorporemreformulações curriculares que incorporem
avanços e atendam as demandas do mundo doavanços e atendam as demandas do mundo do
trabalho; XX – Colaborar com a integração entretrabalho; XX – Colaborar com a integração entre
os docentes da área e destes com os demaisos docentes da área e destes com os demais
segmentos da escola. XXI - Elaborar asegmentos da escola. XXI - Elaborar a
programação das atividades de sua área deprogramação das atividades de sua área de
atuação, assegurando a articulação com asatuação, assegurando a articulação com as
demais áreas da administração. * Atividadesdemais áreas da administração. * Atividades
Docentes: I. Atender às orientações dosDocentes: I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Maria Luiza Mendonça AzevedoMaria Luiza Mendonça Azevedo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Ambiente e Saúde. I. Atender às orientações dosAmbiente e Saúde. I. Atender às orientações dos
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responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Felipe Lopes de CavalcanteFelipe Lopes de Cavalcante
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Controle e Processos Industriais. I. Atender àsControle e Processos Industriais. I. Atender às
orientações dos responsáveis pela Direção, pelosorientações dos responsáveis pela Direção, pelos
Serviços Administrativos, Acadêmicos e pelaServiços Administrativos, Acadêmicos e pela
Coordenação de Curso, nos assuntos referentes àCoordenação de Curso, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
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segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Eduardo Villas BôasEduardo Villas Bôas
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Ensino Médio. I.Atua ministrando aulas no Ensino Médio. I.

Atender às orientações dos responsáveis pelaAtender às orientações dos responsáveis pela
Direção, pelos Serviços Administrativos,Direção, pelos Serviços Administrativos,
Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nosAcadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; II. Colaborar com asinteresse do ensino; II. Colaborar com as
atividades de articulação da Etec com as famíliasatividades de articulação da Etec com as famílias
e a comunidade; III. Colaborar nos assuntose a comunidade; III. Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniõesalunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniões
de finalidade pedagógica ou administrativa, dosde finalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e asque fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e as
horas-aula estabelecidas pela legislação e pelahoras-aula estabelecidas pela legislação e pela
escola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalhoescola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho
docente, segundo o projeto político-pedagógico dadocente, segundo o projeto político-pedagógico da
Etec, o Plano de Curso e as orientações doEtec, o Plano de Curso e as orientações do
CEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas eCEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas e
servidores um clima favorável à ação educativa eservidores um clima favorável à ação educativa e
em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pelaem harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela
Etec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperaçãoEtec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperação
para alunos de menor rendimento e dar ciênciapara alunos de menor rendimento e dar ciência
dela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no iníciodela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início
do período letivo, do plano de trabalho docente;do período letivo, do plano de trabalho docente;
X. Manter em dia os assentamentos escolares eX. Manter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
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os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Emiliana Bastos de AmorimEmiliana Bastos de Amorim
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Ensino Médio.I. AtenderAtua ministrando aulas no Ensino Médio.I. Atender

às orientações dos responsáveis pela Direção,às orientações dos responsáveis pela Direção,
pelos Serviços Administrativos, Acadêmicos e pelapelos Serviços Administrativos, Acadêmicos e pela
Coordenação de Curso, nos assuntos referentes àCoordenação de Curso, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Benedita Valéria Pinto BarbedoBenedita Valéria Pinto Barbedo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade  Atua ministrando aulas no Ensino Médio e no Eixo Atua ministrando aulas no Ensino Médio e no Eixo

Tecnológico Gestão e Negócios. I. Atender àsTecnológico Gestão e Negócios. I. Atender às
orientações dos responsáveis pela Direção, pelosorientações dos responsáveis pela Direção, pelos
Serviços Administrativos, Acadêmicos e pelaServiços Administrativos, Acadêmicos e pela
Coordenação de Curso, nos assuntos referentes àCoordenação de Curso, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
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Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Bethoel Hummel FernandesBethoel Hummel Fernandes
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Ensino Médio e no EixoAtua ministrando aulas no Ensino Médio e no Eixo

Tecnológico Gestão e Negócios. I. Atender àsTecnológico Gestão e Negócios. I. Atender às
orientações dos responsáveis pela Direção, pelosorientações dos responsáveis pela Direção, pelos
Serviços Administrativos, Acadêmicos e pelaServiços Administrativos, Acadêmicos e pela
Coordenação de Curso, nos assuntos referentes àCoordenação de Curso, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
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aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Celso Gonçalves RibeiroCelso Gonçalves Ribeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Ensino Médio e no EixoAtua ministrando aulas no Ensino Médio e no Eixo

Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer. I.Tecnológico Turismo, Hospitalidade e Lazer. I.
Atender às orientações dos responsáveis pelaAtender às orientações dos responsáveis pela
Direção, pelos Serviços Administrativos,Direção, pelos Serviços Administrativos,
Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nosAcadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; II. Colaborar com asinteresse do ensino; II. Colaborar com as
atividades de articulação da Etec com as famíliasatividades de articulação da Etec com as famílias
e a comunidade; III. Colaborar nos assuntose a comunidade; III. Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniõesalunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniões
de finalidade pedagógica ou administrativa, dosde finalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e asque fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e as
horas-aula estabelecidas pela legislação e pelahoras-aula estabelecidas pela legislação e pela
escola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalhoescola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho
docente, segundo o projeto político-pedagógico dadocente, segundo o projeto político-pedagógico da
Etec, o Plano de Curso e as orientações doEtec, o Plano de Curso e as orientações do
CEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas eCEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas e
servidores um clima favorável à ação educativa eservidores um clima favorável à ação educativa e
em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pelaem harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela
Etec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperaçãoEtec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperação
para alunos de menor rendimento e dar ciênciapara alunos de menor rendimento e dar ciência
dela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no iníciodela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início
do período letivo, do plano de trabalho docente;do período letivo, do plano de trabalho docente;
X. Manter em dia os assentamentos escolares eX. Manter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Ester Carolina Gomes Luiz de PaulaEster Carolina Gomes Luiz de Paula
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Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Ambiente e Saúde. Atualmente afastada paraAmbiente e Saúde. Atualmente afastada para
Coordenação Pedagógica na ETEC 240 - Pe. CarlosCoordenação Pedagógica na ETEC 240 - Pe. Carlos
Leôncio da Silva em Lorena. I. Atender àsLeôncio da Silva em Lorena. I. Atender às
orientações dos responsáveis pela Direção, pelosorientações dos responsáveis pela Direção, pelos
Serviços Administrativos, Acadêmicos e pelaServiços Administrativos, Acadêmicos e pela
Coordenação de Curso, nos assuntos referentes àCoordenação de Curso, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Fernanda da Silva CruzFernanda da Silva Cruz
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Gestão e Negócios. I. Atender às orientações dosGestão e Negócios. I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
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ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Gleise Cristina Cesar AlvesGleise Cristina Cesar Alves
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Informação e Comunicação. I. Atender àsInformação e Comunicação. I. Atender às
orientações dos responsáveis pela Direção, pelosorientações dos responsáveis pela Direção, pelos
Serviços Administrativos, Acadêmicos e pelaServiços Administrativos, Acadêmicos e pela
Coordenação de Curso, nos assuntos referentes àCoordenação de Curso, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
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observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Gabrielle Vallim de OliveiraGabrielle Vallim de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo. Atua na DireçãoAgente Técnico e Administrativo. Atua na Direção

de Serviços Administrativos. Desenvolver serviçosde Serviços Administrativos. Desenvolver serviços
de apoio administrativo em geral, bem comode apoio administrativo em geral, bem como
manter a ordem e a disciplina, controlando emanter a ordem e a disciplina, controlando e
orientando os alunos para a prática de bonsorientando os alunos para a prática de bons
hábitos e respeito às normas institucionais,hábitos e respeito às normas institucionais,
visando o atendimento às necessidades dasvisando o atendimento às necessidades das
rotinas e sistemas estabelecidos, conforme suarotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua
área de atuação e ainda: - Propicia a organização,área de atuação e ainda: - Propicia a organização,
execução e intermediação das atividades, diretaexecução e intermediação das atividades, direta
ou indiretamente, dos setores de Pessoal,ou indiretamente, dos setores de Pessoal,
Atividades-Auxiliares, Material e Patrimônio,Atividades-Auxiliares, Material e Patrimônio,
visando assim, o pronto atendimento da demandavisando assim, o pronto atendimento da demanda
da unidade escolar; - Atende a comunidade geralda unidade escolar; - Atende a comunidade geral
(direção, docentes, funcionários e alunos); -(direção, docentes, funcionários e alunos); -
Prepara os expedientes relativos a contratação,Prepara os expedientes relativos a contratação,
admissão, alteração funcional, concessão deadmissão, alteração funcional, concessão de
benefícios de servidores docentes ebenefícios de servidores docentes e
técnico/administrativo; - Mantém atualizado otécnico/administrativo; - Mantém atualizado o
cadastro e o assentamento individual doscadastro e o assentamento individual dos
servidores; - Prepara e registra atos relativos àservidores; - Prepara e registra atos relativos à
vida funcional dos servidores; - Expede atestadosvida funcional dos servidores; - Expede atestados
e preparar certidões relativas a freqüência dose preparar certidões relativas a freqüência dos
servidores; - Distribui cartão vale - refeição aosservidores; - Distribui cartão vale - refeição aos
servidores; - Orienta e presta esclarecimentos aosservidores; - Orienta e presta esclarecimentos aos
servidores em assuntos relacionados com asservidores em assuntos relacionados com as
respectivas situações funcionais; - Mantémrespectivas situações funcionais; - Mantém
atualizado os arquivos relativos a áreaatualizado os arquivos relativos a área
administrativa.administrativa.

NomeNome José Maria dos Santos AlvesJosé Maria dos Santos Alves
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Ensino Médio. I.Atua ministrando aulas no Ensino Médio. I.

Atender às orientações dos responsáveis pelaAtender às orientações dos responsáveis pela
Direção, pelos Serviços Administrativos,Direção, pelos Serviços Administrativos,
Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nosAcadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; II. Colaborar com asinteresse do ensino; II. Colaborar com as
atividades de articulação da Etec com as famíliasatividades de articulação da Etec com as famílias
e a comunidade; III. Colaborar nos assuntose a comunidade; III. Colaborar nos assuntos
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referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniõesalunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniões
de finalidade pedagógica ou administrativa, dosde finalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e asque fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e as
horas-aula estabelecidas pela legislação e pelahoras-aula estabelecidas pela legislação e pela
escola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalhoescola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho
docente, segundo o projeto político-pedagógico dadocente, segundo o projeto político-pedagógico da
Etec, o Plano de Curso e as orientações doEtec, o Plano de Curso e as orientações do
CEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas eCEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas e
servidores um clima favorável à ação educativa eservidores um clima favorável à ação educativa e
em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pelaem harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela
Etec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperaçãoEtec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperação
para alunos de menor rendimento e dar ciênciapara alunos de menor rendimento e dar ciência
dela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no iníciodela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início
do período letivo, do plano de trabalho docente;do período letivo, do plano de trabalho docente;
X. Manter em dia os assentamentos escolares eX. Manter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Márcio Gomes GuimarãesMárcio Gomes Guimarães
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Ambiente e Saúde. I. Atender às orientações dosAmbiente e Saúde. I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
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período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Maria Cecília Marcondes Viana LeonorMaria Cecília Marcondes Viana Leonor
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Ambiente e Saúde. I. Atender às orientações dosAmbiente e Saúde. I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Maria Cecília Odorizi de MelloMaria Cecília Odorizi de Mello
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
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AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico:Atua ministrando aulas no Eixo Tecnológico:
Ambiente e Saúde. I. Atender às orientações dosAmbiente e Saúde. I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Maria de Fátima Pinto Barbosa de SouzaMaria de Fátima Pinto Barbosa de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Ambiente e Saúde. I. Atender às orientações dosAmbiente e Saúde. I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
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estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Maria Fernanda Teixeira AraújoMaria Fernanda Teixeira Araújo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Ambiente e Saúde. I. Atender às orientações dosAmbiente e Saúde. I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
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e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Maria Lúcia dos Santos CapuchoMaria Lúcia dos Santos Capucho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Ensino Médio. I.Atua ministrando aulas no Ensino Médio. I.

Atender às orientações dos responsáveis pelaAtender às orientações dos responsáveis pela
Direção, pelos Serviços Administrativos,Direção, pelos Serviços Administrativos,
Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nosAcadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; II. Colaborar com asinteresse do ensino; II. Colaborar com as
atividades de articulação da Etec com as famíliasatividades de articulação da Etec com as famílias
e a comunidade; III. Colaborar nos assuntose a comunidade; III. Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniõesalunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniões
de finalidade pedagógica ou administrativa, dosde finalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e asque fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e as
horas-aula estabelecidas pela legislação e pelahoras-aula estabelecidas pela legislação e pela
escola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalhoescola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho
docente, segundo o projeto político-pedagógico dadocente, segundo o projeto político-pedagógico da
Etec, o Plano de Curso e as orientações doEtec, o Plano de Curso e as orientações do
CEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas eCEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas e
servidores um clima favorável à ação educativa eservidores um clima favorável à ação educativa e
em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pelaem harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela
Etec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperaçãoEtec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperação
para alunos de menor rendimento e dar ciênciapara alunos de menor rendimento e dar ciência
dela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no iníciodela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início
do período letivo, do plano de trabalho docente;do período letivo, do plano de trabalho docente;
X. Manter em dia os assentamentos escolares eX. Manter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Mauro Antônio MottaMauro Antônio Motta
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Ensino Médio, EixosAtua ministrando aulas no Ensino Médio, Eixos

Tecnológicos Gestão e Negócios e Informação eTecnológicos Gestão e Negócios e Informação e
Comunicação. I. Atender às orientações dosComunicação. I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
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planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Patrícia Regina do Carmo Neves PinheiroPatrícia Regina do Carmo Neves Pinheiro
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Ensino Médio; EixosAtua ministrando aulas no Ensino Médio; Eixos

Tecnológicos: Gestão e Negócios; Informação eTecnológicos: Gestão e Negócios; Informação e
Comunicação. * Atividades Docentes: I. AtenderComunicação. * Atividades Docentes: I. Atender
às orientações dos responsáveis pela Direção,às orientações dos responsáveis pela Direção,
pelos Serviços Administrativos, Acadêmicos e pelapelos Serviços Administrativos, Acadêmicos e pela
Coordenação de Curso, nos assuntos referentes àCoordenação de Curso, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
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Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Ricardo Meirelles PereiraRicardo Meirelles Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Gestão e Negócios e Informação e Comunicação.Gestão e Negócios e Informação e Comunicação.
I. Atender às orientações dos responsáveis pelaI. Atender às orientações dos responsáveis pela
Direção, pelos Serviços Administrativos,Direção, pelos Serviços Administrativos,
Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nosAcadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; II. Colaborar com asinteresse do ensino; II. Colaborar com as
atividades de articulação da Etec com as famíliasatividades de articulação da Etec com as famílias
e a comunidade; III. Colaborar nos assuntose a comunidade; III. Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniõesalunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniões
de finalidade pedagógica ou administrativa, dosde finalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e asque fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e as
horas-aula estabelecidas pela legislação e pelahoras-aula estabelecidas pela legislação e pela
escola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalhoescola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho
docente, segundo o projeto político-pedagógico dadocente, segundo o projeto político-pedagógico da
Etec, o Plano de Curso e as orientações doEtec, o Plano de Curso e as orientações do
CEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas eCEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas e
servidores um clima favorável à ação educativa eservidores um clima favorável à ação educativa e
em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pelaem harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela
Etec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperaçãoEtec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperação
para alunos de menor rendimento e dar ciênciapara alunos de menor rendimento e dar ciência
dela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no iníciodela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início
do período letivo, do plano de trabalho docente;do período letivo, do plano de trabalho docente;
X. Manter em dia os assentamentos escolares eX. Manter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
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trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Ronaldo Ramalho MaltaRonaldo Ramalho Malta
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Informação e Comunicação. Responsável pelaInformação e Comunicação. Responsável pela
Manutenção de Laboratórios e, também, peloManutenção de Laboratórios e, também, pelo
Projeto Institucional Microsoft. * AtividadesProjeto Institucional Microsoft. * Atividades
Docentes: I. Atender às orientações dosDocentes: I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Samira Maciel FariaSamira Maciel Faria
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Ambiente e Saúde. I. Atender às orientações dosAmbiente e Saúde. I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
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recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Silvana Maria da Silva MusaSilvana Maria da Silva Musa
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Ensino Médio. I.Atua ministrando aulas no Ensino Médio. I.

Atender às orientações dos responsáveis pelaAtender às orientações dos responsáveis pela
Direção, pelos Serviços Administrativos,Direção, pelos Serviços Administrativos,
Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nosAcadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos
assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; II. Colaborar com asinteresse do ensino; II. Colaborar com as
atividades de articulação da Etec com as famíliasatividades de articulação da Etec com as famílias
e a comunidade; III. Colaborar nos assuntose a comunidade; III. Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniõesalunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniões
de finalidade pedagógica ou administrativa, dosde finalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e asque fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e as
horas-aula estabelecidas pela legislação e pelahoras-aula estabelecidas pela legislação e pela
escola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalhoescola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho
docente, segundo o projeto político-pedagógico dadocente, segundo o projeto político-pedagógico da
Etec, o Plano de Curso e as orientações doEtec, o Plano de Curso e as orientações do
CEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas eCEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas e
servidores um clima favorável à ação educativa eservidores um clima favorável à ação educativa e
em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pelaem harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela
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Etec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperaçãoEtec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperação
para alunos de menor rendimento e dar ciênciapara alunos de menor rendimento e dar ciência
dela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no iníciodela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início
do período letivo, do plano de trabalho docente;do período letivo, do plano de trabalho docente;
X. Manter em dia os assentamentos escolares eX. Manter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Simone Leite AzevedoSimone Leite Azevedo
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Ambiente e Saúde. E é a responsável pelaAmbiente e Saúde. E é a responsável pela
Coordenação de Projetos Orientação Educacional.Coordenação de Projetos Orientação Educacional.
* Atividades Docentes: I. Atender às orientações* Atividades Docentes: I. Atender às orientações
dos responsáveis pela Direção, pelos Serviçosdos responsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
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XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Valdelice Fátima Tavares de SouzaValdelice Fátima Tavares de Souza
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas e Coordenando o EixoAtua ministrando aulas e Coordenando o Eixo

Tecnológico Ambiente e Saúde. * Atividades deTecnológico Ambiente e Saúde. * Atividades de
Coordenação: I - Participar da elaboração eCoordenação: I - Participar da elaboração e
execução do Projeto Político Pedagógico - PPP eexecução do Projeto Político Pedagógico - PPP e
do Plano Plurianual de Gestão - PPG; II - Coordenardo Plano Plurianual de Gestão - PPG; II - Coordenar
o planejamento do trabalho docente, assegurandoo planejamento do trabalho docente, assegurando
a articulação entre os PTD´s dos diversosa articulação entre os PTD´s dos diversos
componentes e o alinhamento dos PTD´s com ocomponentes e o alinhamento dos PTD´s com o
Plano de Curso e Diário de/da Classe, sendo que oPlano de Curso e Diário de/da Classe, sendo que o
último em periodicidade semanal; III - Participarúltimo em periodicidade semanal; III - Participar
da programação das atividades de recuperação eda programação das atividades de recuperação e
de progressão parcial, orientando ede progressão parcial, orientando e
acompanhando sua execução, junto aos docentes;acompanhando sua execução, junto aos docentes;
IV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágioIV - Coordenar as atividades vinculadas ao estágio
supervisionado, garantindo a abrangência dassupervisionado, garantindo a abrangência das
atividades de formação profissional; V - Propor eatividades de formação profissional; V - Propor e
coordenar o desenvolvimento de capacitaçõescoordenar o desenvolvimento de capacitações
técnicas para docentes e auxiliares docentes; VI -técnicas para docentes e auxiliares docentes; VI -
Gerenciar a atuação dos auxiliares docentes; VII -Gerenciar a atuação dos auxiliares docentes; VII -
Manifestar-se sobre projetos propostos pelosManifestar-se sobre projetos propostos pelos
docentes, auxiliares docentes, acompanhando-os,docentes, auxiliares docentes, acompanhando-os,
realizando os registros por meio de instrumentosrealizando os registros por meio de instrumentos
de verificação e avaliação; VII - Manifestar-se,de verificação e avaliação; VII - Manifestar-se,
quando convocado, sobre pedidos dequando convocado, sobre pedidos de
aproveitamento de estudos, bem como sobreaproveitamento de estudos, bem como sobre
matéria prevista na Deliberação CEE 11/96; IX -matéria prevista na Deliberação CEE 11/96; IX -
Participar das atividades destinadas a propor e/ouParticipar das atividades destinadas a propor e/ou
promover cursos extracurriculares, palestras epromover cursos extracurriculares, palestras e
visitas técnicas; X - Avaliar o desempenho dosvisitas técnicas; X - Avaliar o desempenho dos
docentes, auxiliares docentes sob suadocentes, auxiliares docentes sob sua
coordenação; XI - Orientar e integrar os novoscoordenação; XI - Orientar e integrar os novos
professores; XII - Participar da gestão dasprofessores; XII - Participar da gestão das
atividades de extensão de serviços à comunidade;atividades de extensão de serviços à comunidade;
XIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobreXIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobre
matrícula e transferência, agrupamento dematrícula e transferência, agrupamento de
alunos, organização de horários de aulas ealunos, organização de horários de aulas e
calendário escolar; XIV - Integrar bancas decalendário escolar; XIV - Integrar bancas de
processo seletivo e concurso público, atuandoprocesso seletivo e concurso público, atuando
sobre a avaliação técnica dos candidatos; XV -sobre a avaliação técnica dos candidatos; XV -
Garantir o cumprimento de normas de higiene eGarantir o cumprimento de normas de higiene e
de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,
pela preservação do meio ambiente. XVI - Garantirpela preservação do meio ambiente. XVI - Garantir
o cumprimento das aulas previstas e dadas e daso cumprimento das aulas previstas e dadas e das
reposições/substituições quando houver, na áreareposições/substituições quando houver, na área
que coordena. XVII - Supervisionar e coordenar oque coordena. XVII - Supervisionar e coordenar o
planejamento e a execução dos Trabalhos deplanejamento e a execução dos Trabalhos de
Conclusão de Curso - TCC, juntamente com osConclusão de Curso - TCC, juntamente com os
professores encarregados da orientação dosprofessores encarregados da orientação dos
alunos; XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX -alunos; XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX -
propor a pesquisa, estudos e análise daspropor a pesquisa, estudos e análise das
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tendências de mercado e inovações no campo dastendências de mercado e inovações no campo das
ciências e tecnologias, promovendociências e tecnologias, promovendo
reformulações curriculares que incorporemreformulações curriculares que incorporem
avanços e atendam as demandas do mundo doavanços e atendam as demandas do mundo do
trabalho; XX – Colaborar com a integração entretrabalho; XX – Colaborar com a integração entre
os docentes da área e destes com os demaisos docentes da área e destes com os demais
segmentos da escola. XXI - Elaborar asegmentos da escola. XXI - Elaborar a
programação das atividades de sua área deprogramação das atividades de sua área de
atuação, assegurando a articulação com asatuação, assegurando a articulação com as
demais áreas da administração. * Atividadesdemais áreas da administração. * Atividades
Docentes: I. Atender às orientações dosDocentes: I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Valéria Fernandes da SilvaValéria Fernandes da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Gestão e Negócios. Atualmente, exerce o cargo deGestão e Negócios. Atualmente, exerce o cargo de
Diretor de Escola Técnica. * Atividades Docentes:Diretor de Escola Técnica. * Atividades Docentes:
I. Atender às orientações dos responsáveis pelaI. Atender às orientações dos responsáveis pela
Direção, pelos Serviços Administrativos,Direção, pelos Serviços Administrativos,
Acadêmicos e pela Coordenação de Curso, nosAcadêmicos e pela Coordenação de Curso, nos
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assuntos referentes à análise, planejamento,assuntos referentes à análise, planejamento,
programação, avaliação, recuperação e outros deprogramação, avaliação, recuperação e outros de
interesse do ensino; II. Colaborar com asinteresse do ensino; II. Colaborar com as
atividades de articulação da Etec com as famíliasatividades de articulação da Etec com as famílias
e a comunidade; III. Colaborar nos assuntose a comunidade; III. Colaborar nos assuntos
referentes à conduta e ao aproveitamento dosreferentes à conduta e ao aproveitamento dos
alunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniõesalunos; IV. Comparecer às solenidades e reuniões
de finalidade pedagógica ou administrativa, dosde finalidade pedagógica ou administrativa, dos
órgãos coletivos e das instituições auxiliares deórgãos coletivos e das instituições auxiliares de
que fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e asque fizer parte; V - Cumprir os dias letivos e as
horas-aula estabelecidas pela legislação e pelahoras-aula estabelecidas pela legislação e pela
escola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalhoescola; VI - Elaborar e cumprir o plano de trabalho
docente, segundo o projeto político-pedagógico dadocente, segundo o projeto político-pedagógico da
Etec, o Plano de Curso e as orientações doEtec, o Plano de Curso e as orientações do
CEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas eCEETEPS; VII. Estabelecer com alunos, colegas e
servidores um clima favorável à ação educativa eservidores um clima favorável à ação educativa e
em harmonia com as diretrizes gerais fixadas pelaem harmonia com as diretrizes gerais fixadas pela
Etec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperaçãoEtec; VIII. Estabelecer estratégias de recuperação
para alunos de menor rendimento e dar ciênciapara alunos de menor rendimento e dar ciência
dela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no iníciodela aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início
do período letivo, do plano de trabalho docente;do período letivo, do plano de trabalho docente;
X. Manter em dia os assentamentos escolares eX. Manter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Vânia Maria Ribeiro Lopes Vânia Maria Ribeiro Lopes 
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Ensino Médio. *Atua ministrando aulas no Ensino Médio. *

Atividades Docentes: I. Atender às orientaçõesAtividades Docentes: I. Atender às orientações
dos responsáveis pela Direção, pelos Serviçosdos responsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
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clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Ana Elisa Ribeiro VieiraAna Elisa Ribeiro Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Gestão e Negócios. Atualmente afastada paraGestão e Negócios. Atualmente afastada para
cargo comissionado de Assistente Administrativocargo comissionado de Assistente Administrativo
na ETEC 044 - Prof. Marcos Uchôas dos Santosna ETEC 044 - Prof. Marcos Uchôas dos Santos
Penchel em Cachoeira Paulista. I. Atender àsPenchel em Cachoeira Paulista. I. Atender às
orientações dos responsáveis pela Direção, pelosorientações dos responsáveis pela Direção, pelos
Serviços Administrativos, Acadêmicos e pelaServiços Administrativos, Acadêmicos e pela
Coordenação de Curso, nos assuntos referentes àCoordenação de Curso, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
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atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Andréia de Almeida Pinto PereiraAndréia de Almeida Pinto Pereira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua como Professora do Ensino Médio e comoAtua como Professora do Ensino Médio e como

Coordenadora da Base Nacional Comum. *Coordenadora da Base Nacional Comum. *
Atividades de Coordenação: I - Participar daAtividades de Coordenação: I - Participar da
elaboração e execução do Projeto Políticoelaboração e execução do Projeto Político
Pedagógico - PPP e do Plano Plurianual de GestãoPedagógico - PPP e do Plano Plurianual de Gestão
- PPG; II - Coordenar o planejamento do trabalho- PPG; II - Coordenar o planejamento do trabalho
docente, assegurando a articulação entre osdocente, assegurando a articulação entre os
PTD´s dos diversos componentes e o alinhamentoPTD´s dos diversos componentes e o alinhamento
dos PTD´s com o Plano de Curso e Diário de/dados PTD´s com o Plano de Curso e Diário de/da
Classe, sendo que o último em periodicidadeClasse, sendo que o último em periodicidade
semanal; III - Participar da programação dassemanal; III - Participar da programação das
atividades de recuperação e de progressãoatividades de recuperação e de progressão
parcial, orientando e acompanhando suaparcial, orientando e acompanhando sua
execução, junto aos docentes; IV - Coordenar asexecução, junto aos docentes; IV - Coordenar as
atividades vinculadas ao estágio supervisionado,atividades vinculadas ao estágio supervisionado,
garantindo a abrangência das atividades degarantindo a abrangência das atividades de
formação profissional; V - Propor e coordenar oformação profissional; V - Propor e coordenar o
desenvolvimento de capacitações técnicas paradesenvolvimento de capacitações técnicas para
docentes e auxiliares docentes; VI - Gerenciar adocentes e auxiliares docentes; VI - Gerenciar a
atuação dos auxiliares docentes; VII - Manifestar-atuação dos auxiliares docentes; VII - Manifestar-
se sobre projetos propostos pelos docentes,se sobre projetos propostos pelos docentes,
auxiliares docentes, acompanhando-os, realizandoauxiliares docentes, acompanhando-os, realizando
os registros por meio de instrumentos deos registros por meio de instrumentos de
verificação e avaliação; VII - Manifestar-se,verificação e avaliação; VII - Manifestar-se,
quando convocado, sobre pedidos dequando convocado, sobre pedidos de
aproveitamento de estudos, bem como sobreaproveitamento de estudos, bem como sobre
matéria prevista na Deliberação CEE 11/96; IX -matéria prevista na Deliberação CEE 11/96; IX -
Participar das atividades destinadas a propor e/ouParticipar das atividades destinadas a propor e/ou
promover cursos extracurriculares, palestras epromover cursos extracurriculares, palestras e
visitas técnicas; X - Avaliar o desempenho dosvisitas técnicas; X - Avaliar o desempenho dos
docentes, auxiliares docentes sob suadocentes, auxiliares docentes sob sua
coordenação; XI - Orientar e integrar os novoscoordenação; XI - Orientar e integrar os novos
professores; XII - Participar da gestão dasprofessores; XII - Participar da gestão das
atividades de extensão de serviços à comunidade;atividades de extensão de serviços à comunidade;
XIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobreXIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobre
matrícula e transferência, agrupamento dematrícula e transferência, agrupamento de
alunos, organização de horários de aulas ealunos, organização de horários de aulas e
calendário escolar; XIV - Integrar bancas decalendário escolar; XIV - Integrar bancas de
processo seletivo e concurso público, atuandoprocesso seletivo e concurso público, atuando
sobre a avaliação técnica dos candidatos; XV -sobre a avaliação técnica dos candidatos; XV -
Garantir o cumprimento de normas de higiene eGarantir o cumprimento de normas de higiene e
de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,
pela preservação do meio ambiente. XVI - Garantirpela preservação do meio ambiente. XVI - Garantir
o cumprimento das aulas previstas e dadas e daso cumprimento das aulas previstas e dadas e das
reposições/substituições quando houver, na áreareposições/substituições quando houver, na área
que coordena. XVII - Supervisionar e coordenar oque coordena. XVII - Supervisionar e coordenar o
planejamento e a execução dos Trabalhos deplanejamento e a execução dos Trabalhos de
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Conclusão de Curso - TCC, juntamente com osConclusão de Curso - TCC, juntamente com os
professores encarregados da orientação dosprofessores encarregados da orientação dos
alunos; XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX -alunos; XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX -
propor a pesquisa, estudos e análise daspropor a pesquisa, estudos e análise das
tendências de mercado e inovações no campo dastendências de mercado e inovações no campo das
ciências e tecnologias, promovendociências e tecnologias, promovendo
reformulações curriculares que incorporemreformulações curriculares que incorporem
avanços e atendam as demandas do mundo doavanços e atendam as demandas do mundo do
trabalho; XX – Colaborar com a integração entretrabalho; XX – Colaborar com a integração entre
os docentes da área e destes com os demaisos docentes da área e destes com os demais
segmentos da escola. XXI - Elaborar asegmentos da escola. XXI - Elaborar a
programação das atividades de sua área deprogramação das atividades de sua área de
atuação, assegurando a articulação com asatuação, assegurando a articulação com as
demais áreas da administração. Atua ministrandodemais áreas da administração. Atua ministrando
aulas no Ensino Médio e no Eixo Tecnológicoaulas no Ensino Médio e no Eixo Tecnológico
Gestão e Negócios. I. Atender às orientações dosGestão e Negócios. I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Ana Elisa Ribeiro VieiraAna Elisa Ribeiro Vieira
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Assistente Administrativo. Atua na Direção deAssistente Administrativo. Atua na Direção de
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Serviços Administrativos. Executar atividadeServiços Administrativos. Executar atividade
relativa à anotação, redação, digitação,relativa à anotação, redação, digitação,
organização de documentos, bem como controlarorganização de documentos, bem como controlar
todas as atividades relacionadas com a folha detodas as atividades relacionadas com a folha de
pagamento de pessoal e outras tarefaspagamento de pessoal e outras tarefas
administrativas para assegurar e agilizar o fluxoadministrativas para assegurar e agilizar o fluxo
dos trabalhos da área de atuação e ainda:-dos trabalhos da área de atuação e ainda:-
Propicia a organização, execução e intermediaçãoPropicia a organização, execução e intermediação
das atividades, direta ou indiretamente, dosdas atividades, direta ou indiretamente, dos
setores de Pessoal, Atividades-Auxiliares, Materialsetores de Pessoal, Atividades-Auxiliares, Material
e Patrimônio, visando assim, o prontoe Patrimônio, visando assim, o pronto
atendimento da demanda da unidade escolar;-atendimento da demanda da unidade escolar;-
Atende a comunidade geral (direção, docentes,Atende a comunidade geral (direção, docentes,
funcionários e alunos); - Prepara os expedientesfuncionários e alunos); - Prepara os expedientes
relativos a contratação, admissão, alteraçãorelativos a contratação, admissão, alteração
funcional, concessão de benefícios efuncional, concessão de benefícios e
dispensa/rescisão de servidores docentes edispensa/rescisão de servidores docentes e
técnico/administrativo; - Mantém atualizado otécnico/administrativo; - Mantém atualizado o
cadastro e o assentamento individual doscadastro e o assentamento individual dos
servidores; - Prepara e registra atos relativos àservidores; - Prepara e registra atos relativos à
vida funcional dos servidores; - Expede atestadosvida funcional dos servidores; - Expede atestados
e preparar certidões relativas a freqüência dose preparar certidões relativas a freqüência dos
servidores; - Elabora folha de pagamento daservidores; - Elabora folha de pagamento da
Unidade; - Compra, controla e distribui valeUnidade; - Compra, controla e distribui vale
transporte aos servidores; - Distribui cartão vale -transporte aos servidores; - Distribui cartão vale -
refeição aos servidores; - Orienta e prestarefeição aos servidores; - Orienta e presta
esclarecimentos aos servidores em assuntosesclarecimentos aos servidores em assuntos
relacionados com as respectivas situaçõesrelacionados com as respectivas situações
funcionais; - Mantém atualizado os arquivosfuncionais; - Mantém atualizado os arquivos
relativos a área administrativa.relativos a área administrativa.

NomeNome Regina Maura FerreiraRegina Maura Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Ensino Médio e no EixoAtua ministrando aulas no Ensino Médio e no Eixo

Tecnológico Gestão e Negócio. I. Atender àsTecnológico Gestão e Negócio. I. Atender às
orientações dos responsáveis pela Direção, pelosorientações dos responsáveis pela Direção, pelos
Serviços Administrativos, Acadêmicos e pelaServiços Administrativos, Acadêmicos e pela
Coordenação de Curso, nos assuntos referentes àCoordenação de Curso, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
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com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Danilo Luiz da SilvaDanilo Luiz da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Gestão e Negócios e, também, como CoordenadorGestão e Negócios e, também, como Coordenador
de Classe Descentralizada na cidade de Piquete. *de Classe Descentralizada na cidade de Piquete. *
Atividades como Coordenador de ClasseAtividades como Coordenador de Classe
Descentralizada: a) Participar da elaboração doDescentralizada: a) Participar da elaboração do
projeto de implantação e implementação dasprojeto de implantação e implementação das
classes descentralizadas que ficarão sob suaclasses descentralizadas que ficarão sob sua
responsabilidade; b) Buscar integração entre osresponsabilidade; b) Buscar integração entre os
docentes, prestando orientação aos novosdocentes, prestando orientação aos novos
professores; c) Supervisionar as atividadesprofessores; c) Supervisionar as atividades
realizadas nos ambientes didáticos da escola; d)realizadas nos ambientes didáticos da escola; d)
Coordenar as atividades pedagógicas; e)Coordenar as atividades pedagógicas; e)
Participar da programação das atividades deParticipar da programação das atividades de
recuperação contínua e paralela e de progressãorecuperação contínua e paralela e de progressão
parcial, orientando e acompanhando suaparcial, orientando e acompanhando sua
execução; f) Responsabilizar-se pela organizaçãoexecução; f) Responsabilizar-se pela organização
da documentação escolar e dos docentes; g)da documentação escolar e dos docentes; g)
Cumprir e fazer cumprir as diretrizesCumprir e fazer cumprir as diretrizes
estabelecidas pelos órgãos superiores para usoestabelecidas pelos órgãos superiores para uso
compartilhado do prédio escolar; h)compartilhado do prédio escolar; h)
Responsabilizar-se pela organização eResponsabilizar-se pela organização e
cumprimento calendário escolar, da carga horáriacumprimento calendário escolar, da carga horária
e do horário de aulas; i) Responsabilizar-se peloe do horário de aulas; i) Responsabilizar-se pelo
atendimento ao aluno; j) Avaliar oatendimento ao aluno; j) Avaliar o
desenvolvimento do projeto político-pedagógicodesenvolvimento do projeto político-pedagógico
referente às Classes Descentralizadas; k) Cumprirreferente às Classes Descentralizadas; k) Cumprir
e fazer cumprir o Regimento Comum das Escolase fazer cumprir o Regimento Comum das Escolas
Técnicas Estaduais do CEETEPS; l) Encaminhar aTécnicas Estaduais do CEETEPS; l) Encaminhar a
direção casos disciplinares de alunos quedireção casos disciplinares de alunos que
envolvam aplicação de penalidades.envolvam aplicação de penalidades.
Conjuntamente com o Coordenador(es) de Área(s)Conjuntamente com o Coordenador(es) de Área(s)
da(s) habilitação(ões) em funcionamento nasda(s) habilitação(ões) em funcionamento nas
Classes Descentralizadas a) Implementar aClasses Descentralizadas a) Implementar a
execução do projeto político-pedagógico da escolaexecução do projeto político-pedagógico da escola
nas classes descentralizadas; b) Coordenar asnas classes descentralizadas; b) Coordenar as
atividades pedagógicas das Classesatividades pedagógicas das Classes
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Descentralizadas; c) Integrar os Conselhos dasDescentralizadas; c) Integrar os Conselhos das
classes descentralizadas, atuando no sentido doclasses descentralizadas, atuando no sentido do
aperfeiçoamento pedagógico desse colegiado; d)aperfeiçoamento pedagógico desse colegiado; d)
Propor medidas que visem à melhoria do processoPropor medidas que visem à melhoria do processo
ensino-aprendizagem; e) Participar e ou coordenarensino-aprendizagem; e) Participar e ou coordenar
o planejamento do trabalho docente, assegurandoo planejamento do trabalho docente, assegurando
a articulação entre os planos dos diversosa articulação entre os planos dos diversos
componentes. Atua ministrando aulas no Eixocomponentes. Atua ministrando aulas no Eixo
Tecnológico Gestão e Negócios. * AtividadesTecnológico Gestão e Negócios. * Atividades
Docentes: I. Atender às orientações dosDocentes: I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Evaldo SilvaEvaldo Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas e Coordenando o EixoAtua ministrando aulas e Coordenando o Eixo

Tecnológico Controle e Processos Industriais. *Tecnológico Controle e Processos Industriais. *
Atividades de Coordenação: I - Participar daAtividades de Coordenação: I - Participar da
elaboração e execução do Projeto Políticoelaboração e execução do Projeto Político
Pedagógico - PPP e do Plano Plurianual de GestãoPedagógico - PPP e do Plano Plurianual de Gestão
- PPG; II - Coordenar o planejamento do trabalho- PPG; II - Coordenar o planejamento do trabalho
docente, assegurando a articulação entre osdocente, assegurando a articulação entre os
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PTD´s dos diversos componentes e o alinhamentoPTD´s dos diversos componentes e o alinhamento
dos PTD´s com o Plano de Curso e Diário de/dados PTD´s com o Plano de Curso e Diário de/da
Classe, sendo que o último em periodicidadeClasse, sendo que o último em periodicidade
semanal; III - Participar da programação dassemanal; III - Participar da programação das
atividades de recuperação e de progressãoatividades de recuperação e de progressão
parcial, orientando e acompanhando suaparcial, orientando e acompanhando sua
execução, junto aos docentes; IV - Coordenar asexecução, junto aos docentes; IV - Coordenar as
atividades vinculadas ao estágio supervisionado,atividades vinculadas ao estágio supervisionado,
garantindo a abrangência das atividades degarantindo a abrangência das atividades de
formação profissional; V - Propor e coordenar oformação profissional; V - Propor e coordenar o
desenvolvimento de capacitações técnicas paradesenvolvimento de capacitações técnicas para
docentes e auxiliares docentes; VI - Gerenciar adocentes e auxiliares docentes; VI - Gerenciar a
atuação dos auxiliares docentes; VII - Manifestar-atuação dos auxiliares docentes; VII - Manifestar-
se sobre projetos propostos pelos docentes,se sobre projetos propostos pelos docentes,
auxiliares docentes, acompanhando-os, realizandoauxiliares docentes, acompanhando-os, realizando
os registros por meio de instrumentos deos registros por meio de instrumentos de
verificação e avaliação; VII - Manifestar-se,verificação e avaliação; VII - Manifestar-se,
quando convocado, sobre pedidos dequando convocado, sobre pedidos de
aproveitamento de estudos, bem como sobreaproveitamento de estudos, bem como sobre
matéria prevista na Deliberação CEE 11/96; IX -matéria prevista na Deliberação CEE 11/96; IX -
Participar das atividades destinadas a propor e/ouParticipar das atividades destinadas a propor e/ou
promover cursos extracurriculares, palestras epromover cursos extracurriculares, palestras e
visitas técnicas; X - Avaliar o desempenho dosvisitas técnicas; X - Avaliar o desempenho dos
docentes, auxiliares docentes sob suadocentes, auxiliares docentes sob sua
coordenação; XI - Orientar e integrar os novoscoordenação; XI - Orientar e integrar os novos
professores; XII - Participar da gestão dasprofessores; XII - Participar da gestão das
atividades de extensão de serviços à comunidade;atividades de extensão de serviços à comunidade;
XIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobreXIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobre
matrícula e transferência, agrupamento dematrícula e transferência, agrupamento de
alunos, organização de horários de aulas ealunos, organização de horários de aulas e
calendário escolar; XIV - Integrar bancas decalendário escolar; XIV - Integrar bancas de
processo seletivo e concurso público, atuandoprocesso seletivo e concurso público, atuando
sobre a avaliação técnica dos candidatos; XV -sobre a avaliação técnica dos candidatos; XV -
Garantir o cumprimento de normas de higiene eGarantir o cumprimento de normas de higiene e
de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,
pela preservação do meio ambiente. XVI - Garantirpela preservação do meio ambiente. XVI - Garantir
o cumprimento das aulas previstas e dadas e daso cumprimento das aulas previstas e dadas e das
reposições/substituições quando houver, na áreareposições/substituições quando houver, na área
que coordena. XVII - Supervisionar e coordenar oque coordena. XVII - Supervisionar e coordenar o
planejamento e a execução dos Trabalhos deplanejamento e a execução dos Trabalhos de
Conclusão de Curso - TCC, juntamente com osConclusão de Curso - TCC, juntamente com os
professores encarregados da orientação dosprofessores encarregados da orientação dos
alunos; XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX -alunos; XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX -
propor a pesquisa, estudos e análise daspropor a pesquisa, estudos e análise das
tendências de mercado e inovações no campo dastendências de mercado e inovações no campo das
ciências e tecnologias, promovendociências e tecnologias, promovendo
reformulações curriculares que incorporemreformulações curriculares que incorporem
avanços e atendam as demandas do mundo doavanços e atendam as demandas do mundo do
trabalho; XX – Colaborar com a integração entretrabalho; XX – Colaborar com a integração entre
os docentes da área e destes com os demaisos docentes da área e destes com os demais
segmentos da escola. XXI - Elaborar asegmentos da escola. XXI - Elaborar a
programação das atividades de sua área deprogramação das atividades de sua área de
atuação, assegurando a articulação com asatuação, assegurando a articulação com as
demais áreas da administração. * Atividadesdemais áreas da administração. * Atividades
Docentes: I. Atender às orientações dosDocentes: I. Atender às orientações dos
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responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome José Luis Andrade de CarvalhoJosé Luis Andrade de Carvalho
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas e Coordenando o EixoAtua ministrando aulas e Coordenando o Eixo

Tecnológico Informação e Comunicação. *Tecnológico Informação e Comunicação. *
Atividades de Coordenação: I - Participar daAtividades de Coordenação: I - Participar da
elaboração e execução do Projeto Políticoelaboração e execução do Projeto Político
Pedagógico - PPP e do Plano Plurianual de GestãoPedagógico - PPP e do Plano Plurianual de Gestão
- PPG; II - Coordenar o planejamento do trabalho- PPG; II - Coordenar o planejamento do trabalho
docente, assegurando a articulação entre osdocente, assegurando a articulação entre os
PTD´s dos diversos componentes e o alinhamentoPTD´s dos diversos componentes e o alinhamento
dos PTD´s com o Plano de Curso e Diário de/dados PTD´s com o Plano de Curso e Diário de/da
Classe, sendo que o último em periodicidadeClasse, sendo que o último em periodicidade
semanal; III - Participar da programação dassemanal; III - Participar da programação das
atividades de recuperação e de progressãoatividades de recuperação e de progressão
parcial, orientando e acompanhando suaparcial, orientando e acompanhando sua
execução, junto aos docentes; IV - Coordenar asexecução, junto aos docentes; IV - Coordenar as
atividades vinculadas ao estágio supervisionado,atividades vinculadas ao estágio supervisionado,
garantindo a abrangência das atividades degarantindo a abrangência das atividades de
formação profissional; V - Propor e coordenar oformação profissional; V - Propor e coordenar o
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desenvolvimento de capacitações técnicas paradesenvolvimento de capacitações técnicas para
docentes e auxiliares docentes; VI - Gerenciar adocentes e auxiliares docentes; VI - Gerenciar a
atuação dos auxiliares docentes; VII - Manifestar-atuação dos auxiliares docentes; VII - Manifestar-
se sobre projetos propostos pelos docentes,se sobre projetos propostos pelos docentes,
auxiliares docentes, acompanhando-os, realizandoauxiliares docentes, acompanhando-os, realizando
os registros por meio de instrumentos deos registros por meio de instrumentos de
verificação e avaliação; VII - Manifestar-se,verificação e avaliação; VII - Manifestar-se,
quando convocado, sobre pedidos dequando convocado, sobre pedidos de
aproveitamento de estudos, bem como sobreaproveitamento de estudos, bem como sobre
matéria prevista na Deliberação CEE 11/96; IX -matéria prevista na Deliberação CEE 11/96; IX -
Participar das atividades destinadas a propor e/ouParticipar das atividades destinadas a propor e/ou
promover cursos extracurriculares, palestras epromover cursos extracurriculares, palestras e
visitas técnicas; X - Avaliar o desempenho dosvisitas técnicas; X - Avaliar o desempenho dos
docentes, auxiliares docentes sob suadocentes, auxiliares docentes sob sua
coordenação; XI - Orientar e integrar os novoscoordenação; XI - Orientar e integrar os novos
professores; XII - Participar da gestão dasprofessores; XII - Participar da gestão das
atividades de extensão de serviços à comunidade;atividades de extensão de serviços à comunidade;
XIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobreXIII - Assessorar a Direção em suas decisões sobre
matrícula e transferência, agrupamento dematrícula e transferência, agrupamento de
alunos, organização de horários de aulas ealunos, organização de horários de aulas e
calendário escolar; XIV - Integrar bancas decalendário escolar; XIV - Integrar bancas de
processo seletivo e concurso público, atuandoprocesso seletivo e concurso público, atuando
sobre a avaliação técnica dos candidatos; XV -sobre a avaliação técnica dos candidatos; XV -
Garantir o cumprimento de normas de higiene eGarantir o cumprimento de normas de higiene e
de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,de segurança, pelo respeito aos direitos humanos,
pela preservação do meio ambiente. XVI - Garantirpela preservação do meio ambiente. XVI - Garantir
o cumprimento das aulas previstas e dadas e daso cumprimento das aulas previstas e dadas e das
reposições/substituições quando houver, na áreareposições/substituições quando houver, na área
que coordena. XVII - Supervisionar e coordenar oque coordena. XVII - Supervisionar e coordenar o
planejamento e a execução dos Trabalhos deplanejamento e a execução dos Trabalhos de
Conclusão de Curso - TCC, juntamente com osConclusão de Curso - TCC, juntamente com os
professores encarregados da orientação dosprofessores encarregados da orientação dos
alunos; XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX -alunos; XVIII – Integrar o Conselho de Escola; XIX -
propor a pesquisa, estudos e análise daspropor a pesquisa, estudos e análise das
tendências de mercado e inovações no campo dastendências de mercado e inovações no campo das
ciências e tecnologias, promovendociências e tecnologias, promovendo
reformulações curriculares que incorporemreformulações curriculares que incorporem
avanços e atendam as demandas do mundo doavanços e atendam as demandas do mundo do
trabalho; XX – Colaborar com a integração entretrabalho; XX – Colaborar com a integração entre
os docentes da área e destes com os demaisos docentes da área e destes com os demais
segmentos da escola. XXI - Elaborar asegmentos da escola. XXI - Elaborar a
programação das atividades de sua área deprogramação das atividades de sua área de
atuação, assegurando a articulação com asatuação, assegurando a articulação com as
demais áreas da administração. * Atividadesdemais áreas da administração. * Atividades
Docentes: I. Atender às orientações dosDocentes: I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
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ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Fabiano Fernandes de OliveiraFabiano Fernandes de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Ambiente e Saúde. I. Atender às orientações dosAmbiente e Saúde. I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
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observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Wellington Ventura CotrimWellington Ventura Cotrim
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Gestão e Negócios e, também, como CoordenadorGestão e Negócios e, também, como Coordenador
de Classe Descentralizada na cidade de Silveiras.de Classe Descentralizada na cidade de Silveiras.
* Atividades como Coordenador de Classe* Atividades como Coordenador de Classe
Descentralizada: a) Participar da elaboração doDescentralizada: a) Participar da elaboração do
projeto de implantação e implementação dasprojeto de implantação e implementação das
classes descentralizadas que ficarão sob suaclasses descentralizadas que ficarão sob sua
responsabilidade; b) Buscar integração entre osresponsabilidade; b) Buscar integração entre os
docentes, prestando orientação aos novosdocentes, prestando orientação aos novos
professores; c) Supervisionar as atividadesprofessores; c) Supervisionar as atividades
realizadas nos ambientes didáticos da escola; d)realizadas nos ambientes didáticos da escola; d)
Coordenar as atividades pedagógicas; e)Coordenar as atividades pedagógicas; e)
Participar da programação das atividades deParticipar da programação das atividades de
recuperação contínua e paralela e de progressãorecuperação contínua e paralela e de progressão
parcial, orientando e acompanhando suaparcial, orientando e acompanhando sua
execução; f) Responsabilizar-se pela organizaçãoexecução; f) Responsabilizar-se pela organização
da documentação escolar e dos docentes; g)da documentação escolar e dos docentes; g)
Cumprir e fazer cumprir as diretrizesCumprir e fazer cumprir as diretrizes
estabelecidas pelos órgãos superiores para usoestabelecidas pelos órgãos superiores para uso
compartilhado do prédio escolar; h)compartilhado do prédio escolar; h)
Responsabilizar-se pela organização eResponsabilizar-se pela organização e
cumprimento calendário escolar, da carga horáriacumprimento calendário escolar, da carga horária
e do horário de aulas; i) Responsabilizar-se peloe do horário de aulas; i) Responsabilizar-se pelo
atendimento ao aluno; j) Avaliar oatendimento ao aluno; j) Avaliar o
desenvolvimento do projeto político-pedagógicodesenvolvimento do projeto político-pedagógico
referente às Classes Descentralizadas; k) Cumprirreferente às Classes Descentralizadas; k) Cumprir
e fazer cumprir o Regimento Comum das Escolase fazer cumprir o Regimento Comum das Escolas
Técnicas Estaduais do CEETEPS; l) Encaminhar aTécnicas Estaduais do CEETEPS; l) Encaminhar a
direção casos disciplinares de alunos quedireção casos disciplinares de alunos que
envolvam aplicação de penalidades.envolvam aplicação de penalidades.
Conjuntamente com o Coordenador(es) de Área(s)Conjuntamente com o Coordenador(es) de Área(s)
da(s) habilitação(ões) em funcionamento nasda(s) habilitação(ões) em funcionamento nas
Classes Descentralizadas a) Implementar aClasses Descentralizadas a) Implementar a
execução do projeto político-pedagógico da escolaexecução do projeto político-pedagógico da escola
nas classes descentralizadas; b) Coordenar asnas classes descentralizadas; b) Coordenar as
atividades pedagógicas das Classesatividades pedagógicas das Classes
Descentralizadas; c) Integrar os Conselhos dasDescentralizadas; c) Integrar os Conselhos das
classes descentralizadas, atuando no sentido doclasses descentralizadas, atuando no sentido do
aperfeiçoamento pedagógico desse colegiado; d)aperfeiçoamento pedagógico desse colegiado; d)
Propor medidas que visem à melhoria do processoPropor medidas que visem à melhoria do processo
ensino-aprendizagem; e) Participar e ou coordenarensino-aprendizagem; e) Participar e ou coordenar
o planejamento do trabalho docente, assegurandoo planejamento do trabalho docente, assegurando
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a articulação entre os planos dos diversosa articulação entre os planos dos diversos
componentes. * Atividades docentes: I. Atender àscomponentes. * Atividades docentes: I. Atender às
orientações dos responsáveis pela Direção, pelosorientações dos responsáveis pela Direção, pelos
Serviços Administrativos, Acadêmicos e pelaServiços Administrativos, Acadêmicos e pela
Coordenação de Curso, nos assuntos referentes àCoordenação de Curso, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Rodrigo Ramos de OliveiraRodrigo Ramos de Oliveira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Controle e Processos Industriais. I. Atender àsControle e Processos Industriais. I. Atender às
orientações dos responsáveis pela Direção, pelosorientações dos responsáveis pela Direção, pelos
Serviços Administrativos, Acadêmicos e pelaServiços Administrativos, Acadêmicos e pela
Coordenação de Curso, nos assuntos referentes àCoordenação de Curso, nos assuntos referentes à
análise, planejamento, programação, avaliação,análise, planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
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estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Igor Alexandre FioravanteIgor Alexandre Fioravante
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Ensino Médio IntegradoAtua ministrando aulas no Ensino Médio Integrado

ao Técnico - Eletrônica. I. Atender às orientaçõesao Técnico - Eletrônica. I. Atender às orientações
dos responsáveis pela Direção, pelos Serviçosdos responsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
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e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Alisson Xavier FerreiraAlisson Xavier Ferreira
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Gestão e Negócios. I. Atender às orientações dosGestão e Negócios. I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Adriano Aparecido Correa da SilvaAdriano Aparecido Correa da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo. DesenvolverAgente Técnico e Administrativo. Desenvolver

serviços de apoio administrativo em geral, bemserviços de apoio administrativo em geral, bem
como manter a ordem e a disciplina, controlandocomo manter a ordem e a disciplina, controlando
e orientando os alunos para a prática de bonse orientando os alunos para a prática de bons
hábitos e respeito às normas institucionais,hábitos e respeito às normas institucionais,
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visando o atendimento às necessidades dasvisando o atendimento às necessidades das
rotinas e sistemas estabelecidos, conforme suarotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua
área de atuação e ainda:- estar atento a TODAárea de atuação e ainda:- estar atento a TODA
movimentação de alunos: pátio, banheiros,movimentação de alunos: pátio, banheiros,
corredores, área verde; enfim, todos os lugarescorredores, área verde; enfim, todos os lugares
onde os alunos possam estar- atentar para osonde os alunos possam estar- atentar para os
trajes indevidos, beijos, abraços, desordens,trajes indevidos, beijos, abraços, desordens,
alunos fora da sala de aula, jogos na quadra, etc.alunos fora da sala de aula, jogos na quadra, etc.
Não permitir jogo de baralhos, etc.- continuarNão permitir jogo de baralhos, etc.- continuar
ajudando a Secretaria Acadêmica na entrega deajudando a Secretaria Acadêmica na entrega de
documentos- cuidar do livro de ponto docente,documentos- cuidar do livro de ponto docente,
marcando faltas, entrada atrasada ou saídamarcando faltas, entrada atrasada ou saída
antecipada, marcando horas ou minutos.antecipada, marcando horas ou minutos.

NomeNome Altair de Oliveira GalvãoAltair de Oliveira Galvão
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Gestão e Negócios. I. Atender às orientações dosGestão e Negócios. I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.
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NomeNome Siely Ribeiro Santos BittencourtSiely Ribeiro Santos Bittencourt
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Diretora de Serviços Administrativos. Dirigir asDiretora de Serviços Administrativos. Dirigir as

atividades sob sua responsabilidade, planejando,atividades sob sua responsabilidade, planejando,
organizando e controlando as mesmas, paraorganizando e controlando as mesmas, para
assegurar os resultados fixados e assistir o seuassegurar os resultados fixados e assistir o seu
superior imediato. a) Dirigir, coordenar, orientar esuperior imediato. a) Dirigir, coordenar, orientar e
controlar o desenvolvimento das atividades dacontrolar o desenvolvimento das atividades da
área de atuação. b) Identificar as necessidades doárea de atuação. b) Identificar as necessidades do
órgão, nos aspectos atinentes à área de atuação,órgão, nos aspectos atinentes à área de atuação,
propondo as políticas de ação, decidindo sobrepropondo as políticas de ação, decidindo sobre
normas, diretrizes e procedimentos a seremnormas, diretrizes e procedimentos a serem
adotados; c) Participar da elaboração das políticasadotados; c) Participar da elaboração das políticas
a serem adotadas pelo órgão, referente a área ema serem adotadas pelo órgão, referente a área em
que atua, baseando-se nos informes e conclusõesque atua, baseando-se nos informes e conclusões
levantadas, e em sua experiência, a fim delevantadas, e em sua experiência, a fim de
contribuir para definição de objetivos gerais econtribuir para definição de objetivos gerais e
específicos para articulação com as demais áreasespecíficos para articulação com as demais áreas
da Instituição; d) Elaborar o plano de atividadesda Instituição; d) Elaborar o plano de atividades
da área de atuação, baseando- se nos objetivos ada área de atuação, baseando- se nos objetivos a
serem alcançados e na disponibilidade deserem alcançados e na disponibilidade de
recursos humanos e materiais, para definirrecursos humanos e materiais, para definir
prioridades, sistemas e rotinas; e) Emitirprioridades, sistemas e rotinas; e) Emitir
pareceres ou informações sobre assuntospareceres ou informações sobre assuntos
pertinentes a área de atuação, colaborando nopertinentes a área de atuação, colaborando no
processo de tomada de decisão; f) Organizar osprocesso de tomada de decisão; f) Organizar os
trabalhos na sua área de atuação, baseando-setrabalhos na sua área de atuação, baseando-se
nas diretrizes da política geral, para assegurar onas diretrizes da política geral, para assegurar o
fluxo normal dos mesmos, o resultado previsto e afluxo normal dos mesmos, o resultado previsto e a
homogeneidade de administração na Unidade. g)homogeneidade de administração na Unidade. g)
Manter informada o seu superior imediato sobre oManter informada o seu superior imediato sobre o
desenvolvimento dos trabalhos e resultadosdesenvolvimento dos trabalhos e resultados
alcançados, para possibilitar a avaliação dasalcançados, para possibilitar a avaliação das
políticas aplicadas; h) Manter intercâmbio compolíticas aplicadas; h) Manter intercâmbio com
outros órgãos, visando obter subsídios paraoutros órgãos, visando obter subsídios para
desenvolvimento da área de atuação. i) Promoverdesenvolvimento da área de atuação. i) Promover
o desenvolvimento profissional dos recursoso desenvolvimento profissional dos recursos
humanos da sua área de atuação. j) Desempenharhumanos da sua área de atuação. j) Desempenhar
outras atividades correlatas e afins.outras atividades correlatas e afins.

NomeNome Gabriela de Amorim Ferreira Antonio LeiteGabriela de Amorim Ferreira Antonio Leite
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade Atua ministrando aulas no Eixo TecnológicoAtua ministrando aulas no Eixo Tecnológico

Ambiente e Saúde. I. Atender às orientações dosAmbiente e Saúde. I. Atender às orientações dos
responsáveis pela Direção, pelos Serviçosresponsáveis pela Direção, pelos Serviços
Administrativos, Acadêmicos e pela CoordenaçãoAdministrativos, Acadêmicos e pela Coordenação
de Curso, nos assuntos referentes à análise,de Curso, nos assuntos referentes à análise,
planejamento, programação, avaliação,planejamento, programação, avaliação,
recuperação e outros de interesse do ensino; II.recuperação e outros de interesse do ensino; II.
Colaborar com as atividades de articulação daColaborar com as atividades de articulação da
Etec com as famílias e a comunidade; III.Etec com as famílias e a comunidade; III.
Colaborar nos assuntos referentes à conduta e aoColaborar nos assuntos referentes à conduta e ao
aproveitamento dos alunos; IV. Comparecer àsaproveitamento dos alunos; IV. Comparecer às
solenidades e reuniões de finalidade pedagógicasolenidades e reuniões de finalidade pedagógica
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ou administrativa, dos órgãos coletivos e dasou administrativa, dos órgãos coletivos e das
instituições auxiliares de que fizer parte; V -instituições auxiliares de que fizer parte; V -
Cumprir os dias letivos e as horas-aulaCumprir os dias letivos e as horas-aula
estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -estabelecidas pela legislação e pela escola; VI -
Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,Elaborar e cumprir o plano de trabalho docente,
segundo o projeto político-pedagógico da Etec, osegundo o projeto político-pedagógico da Etec, o
Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.Plano de Curso e as orientações do CEETEPS; VII.
Estabelecer com alunos, colegas e servidores umEstabelecer com alunos, colegas e servidores um
clima favorável à ação educativa e em harmoniaclima favorável à ação educativa e em harmonia
com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.com as diretrizes gerais fixadas pela Etec; VIII.
Estabelecer estratégias de recuperação paraEstabelecer estratégias de recuperação para
alunos de menor rendimento e dar ciência delaalunos de menor rendimento e dar ciência dela
aos mesmos; IX. Informar os alunos, no início doaos mesmos; IX. Informar os alunos, no início do
período letivo, do plano de trabalho docente; X.período letivo, do plano de trabalho docente; X.
Manter em dia os assentamentos escolares eManter em dia os assentamentos escolares e
observar os prazos fixados para encaminhamentoobservar os prazos fixados para encaminhamento
dos resultados parciais e finais; XI. Participar dosdos resultados parciais e finais; XI. Participar dos
períodos dedicados ao planejamento, à avaliaçãoperíodos dedicados ao planejamento, à avaliação
e ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar ase ao desenvolvimento profissional; XII. Preparar as
aulas e material didático de apoio, bem como asaulas e material didático de apoio, bem como as
atividades de recuperação; XIII. Zelar e conservaratividades de recuperação; XIII. Zelar e conservar
os materiais, as instalações e os equipamentos deos materiais, as instalações e os equipamentos de
trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;trabalho que estão sob sua guarda ou utilização;
XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.XIV. Zelar pela aprendizagem dos alunos.

NomeNome Jhones Cesar Correa da SilvaJhones Cesar Correa da Silva
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Márcilia Aparecida de Lima FerrerMárcilia Aparecida de Lima Ferrer
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Paula Renata FrançaPaula Renata França
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Silvia de Melo LimaSilvia de Melo Lima
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Francis Augusto GuimarãesFrancis Augusto Guimarães
Cargo/FunçãoCargo/Função DocenteDocente
AtividadeAtividade

NomeNome Luiz Carlos AlvesLuiz Carlos Alves
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Analista de Suporte e Gestão - Bibliotecário.Analista de Suporte e Gestão - Bibliotecário.

Planejar, organizar, orientar e executar trabalhosPlanejar, organizar, orientar e executar trabalhos
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técnicos relativos às atividades biblioteconômicas,técnicos relativos às atividades biblioteconômicas,
procedendo a representação descritivaprocedendo a representação descritiva
(catalogação) e a análise temática (classificação)(catalogação) e a análise temática (classificação)
do material bibliográfico e documental, visando odo material bibliográfico e documental, visando o
armazenamento, a recuperação e a disseminaçãoarmazenamento, a recuperação e a disseminação
da informação. a) Executar os serviços deda informação. a) Executar os serviços de
tombamento, catalogação e classificação dotombamento, catalogação e classificação do
acervo, utilizando regras e sistemas específicos,acervo, utilizando regras e sistemas específicos,
para armazenar e recuperar informações e colocá-para armazenar e recuperar informações e colocá-
las à disposição dos usuários; b) Proceder alas à disposição dos usuários; b) Proceder a
seleção e aquisição por compra, doação ouseleção e aquisição por compra, doação ou
permuta de material bibliográfico, bem comopermuta de material bibliográfico, bem como
efetuar o descarte do mesmo; c) Organizarefetuar o descarte do mesmo; c) Organizar
fichários, catálogos, índices, sinopses, sumários,fichários, catálogos, índices, sinopses, sumários,
utilizando fichas padrões ou processosutilizando fichas padrões ou processos
informatizados, mantendo-os atualizados parainformatizados, mantendo-os atualizados para
possibilitar o armazenamento e a recuperação dapossibilitar o armazenamento e a recuperação da
informação; d) Fazer levantamentosinformação; d) Fazer levantamentos
bibliográficos, pesquisar e fornecer legislação,bibliográficos, pesquisar e fornecer legislação,
jurisprudência, doutrina, e outras para dar suportejurisprudência, doutrina, e outras para dar suporte
às atividades desenvolvidas nas diversas áreas eàs atividades desenvolvidas nas diversas áreas e
de outras instituições; e) Orientar os usuários nade outras instituições; e) Orientar os usuários na
localização dos assuntos e na utilização doslocalização dos assuntos e na utilização dos
recursos da biblioteca, para facilitar a consulta; f)recursos da biblioteca, para facilitar a consulta; f)
Preparar, para encadernação ou restauração dePreparar, para encadernação ou restauração de
livros e demais documentos, dando orientaçãolivros e demais documentos, dando orientação
técnica às pessoas que executam as referidastécnica às pessoas que executam as referidas
tarefas, para assegurar a conservação do materialtarefas, para assegurar a conservação do material
bibliográfico; g) Participar do planejamento,bibliográfico; g) Participar do planejamento,
organização e administração da biblioteca; h)organização e administração da biblioteca; h)
Orientar as atividades de seus auxiliaresOrientar as atividades de seus auxiliares
subordinados; i) Manter serviço de intercâmbiosubordinados; i) Manter serviço de intercâmbio
com outras bibliotecas para troca de informaçõescom outras bibliotecas para troca de informações
ou empréstimo de obras e troca de material emou empréstimo de obras e troca de material em
duplicidade, etc.; j) Promover a divulgação doduplicidade, etc.; j) Promover a divulgação do
material bibliográfico, documental, cultural e dasmaterial bibliográfico, documental, cultural e das
atividades da biblioteca, por meio dos veículos deatividades da biblioteca, por meio dos veículos de
comunicação; k) Atender ao serviço de comutaçãocomunicação; k) Atender ao serviço de comutação
bibliográfica; l) Desempenhar outras atividadesbibliográfica; l) Desempenhar outras atividades
correlatas e afins.correlatas e afins.

NomeNome Marcela MirandaMarcela Miranda
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo. Atua naAgente Técnico e Administrativo. Atua na

Secretaria de Serviços Acadêmicos. DesenvolverSecretaria de Serviços Acadêmicos. Desenvolver
serviços de apoio administrativo em geral, bemserviços de apoio administrativo em geral, bem
como manter a ordem e a disciplina, controlandocomo manter a ordem e a disciplina, controlando
e orientando os alunos para a prática de bonse orientando os alunos para a prática de bons
hábitos e respeito às normas institucionais,hábitos e respeito às normas institucionais,
visando o atendimento às necessidades dasvisando o atendimento às necessidades das
rotinas e sistemas estabelecidos, conforme suarotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua
área de atuação e ainda: - Preparo eárea de atuação e ainda: - Preparo e
encaminhamento de expedientes de pedidos deencaminhamento de expedientes de pedidos de
recursos - se houver; - Preparo dos expedientesrecursos - se houver; - Preparo dos expedientes
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dos pedidos de Classificação e Reclassificação; -dos pedidos de Classificação e Reclassificação; -
Matrícula de aluno estagiário e encaminhamentoMatrícula de aluno estagiário e encaminhamento
à Coordenadora do estágio; - Elaboração doà Coordenadora do estágio; - Elaboração do
quadro geral dos semestres e do ano com dadosquadro geral dos semestres e do ano com dados
estatísticos sobre cursos, alunos e índice deestatísticos sobre cursos, alunos e índice de
perda; - Elaboração dos Históricos comperda; - Elaboração dos Históricos com
comprovante de recebimento; - Elaboração doscomprovante de recebimento; - Elaboração dos
Diplomas e registro em livro próprio; - ExpediçãoDiplomas e registro em livro próprio; - Expedição
de declarações de matrícula, informações e outrasde declarações de matrícula, informações e outras
ações pertinentes à aquisição e manutenção dosações pertinentes à aquisição e manutenção dos
passes escolares; - Controle das faltas dos alunos;passes escolares; - Controle das faltas dos alunos;
- Controle das faltas dos professores para- Controle das faltas dos professores para
compensação de ausências; - Organização doscompensação de ausências; - Organização dos
arquivos (vivo e morto); - Preparação dosarquivos (vivo e morto); - Preparação dos
impressos das Atas dos Conselhos de Classe paraimpressos das Atas dos Conselhos de Classe para
registro das menções, frequências e justificativasregistro das menções, frequências e justificativas
das retenções e encadernação para arquivo; -das retenções e encadernação para arquivo; -
Publicação dos resultados finais dos Conselhos dePublicação dos resultados finais dos Conselhos de
Classe ( semestrais e anual); - Arquivamento dosClasse ( semestrais e anual); - Arquivamento dos
processos de término de estágio (enfermagem); -processos de término de estágio (enfermagem); -
Requisição do material de consumo da SecretariaRequisição do material de consumo da Secretaria
a ser utilizado nos semestres (arquivo, prontuárioa ser utilizado nos semestres (arquivo, prontuário
de alunos, livros de Atas, etc); - Renovação dede alunos, livros de Atas, etc); - Renovação de
matrículas; - Matrículas dos alunos ingressantes; -matrículas; - Matrículas dos alunos ingressantes; -
Matrículas em regime de Progressão Parcial; -Matrículas em regime de Progressão Parcial; -
Chamada dos candidatos excedentesChamada dos candidatos excedentes
(vestibulinho); - Conferência dos documentos de(vestibulinho); - Conferência dos documentos de
matrícula; - Verificação da vida escolar (vistomatrícula; - Verificação da vida escolar (visto
confere e registro das laudas); - Encerramentoconfere e registro das laudas); - Encerramento
das fichas individuais; - Arquivamento de todadas fichas individuais; - Arquivamento de toda
documentação relativa à movimentação escolardocumentação relativa à movimentação escolar
do semestre anterior (fichas cadastrais,do semestre anterior (fichas cadastrais,
comprovantes de estágios, pedidos decomprovantes de estágios, pedidos de
trancamento, desistência de vagas entre outros); -trancamento, desistência de vagas entre outros); -
Organização das classes; - Elaboração das listasOrganização das classes; - Elaboração das listas
dos alunos (definitiva); - Organização dos Diáriosdos alunos (definitiva); - Organização dos Diários
das Classes.das Classes.

NomeNome Misael Adriano Martins RibeiroMisael Adriano Martins Ribeiro
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Agente Técnico e Administrativo. DesenvolverAgente Técnico e Administrativo. Desenvolver

serviços de apoio administrativo em geral, bemserviços de apoio administrativo em geral, bem
como manter a ordem e a disciplina, controlandocomo manter a ordem e a disciplina, controlando
e orientando os alunos para a prática de bonse orientando os alunos para a prática de bons
hábitos e respeito às normas institucionais,hábitos e respeito às normas institucionais,
visando o atendimento às necessidades dasvisando o atendimento às necessidades das
rotinas e sistemas estabelecidos, conforme suarotinas e sistemas estabelecidos, conforme sua
área de atuação e ainda: - estar atento a TODAárea de atuação e ainda: - estar atento a TODA
movimentação de alunos: pátio, banheiros,movimentação de alunos: pátio, banheiros,
corredores, área verde; enfim, todos os lugarescorredores, área verde; enfim, todos os lugares
onde os alunos possam estar - atentar para osonde os alunos possam estar - atentar para os
trajes indevidos, beijos, abraços, desordens,trajes indevidos, beijos, abraços, desordens,
alunos fora da sala de aula, jogos na quadra, etc.alunos fora da sala de aula, jogos na quadra, etc.
Não permitir jogo de baralhos, etc. - continuarNão permitir jogo de baralhos, etc. - continuar
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ajudando a Secretaria Acadêmica na entrega deajudando a Secretaria Acadêmica na entrega de
documentos - cuidar do livro de ponto docente,documentos - cuidar do livro de ponto docente,
marcando faltas, entrada atrasada ou saídamarcando faltas, entrada atrasada ou saída
antecipada, marcando horas ou minutos.antecipada, marcando horas ou minutos.

NomeNome Amanda InocêncioAmanda Inocêncio
Cargo/FunçãoCargo/Função AdministrativoAdministrativo
AtividadeAtividade Desempenha atividades na Direção de ServiçosDesempenha atividades na Direção de Serviços

AdministrativosAdministrativos

Espaço FísicoEspaço Físico
  

Figura – Hall de EntradaFigura – Hall de Entrada

Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Entre o 2° semestre de 2012 e o 1° semestre de 2013, a escola passou por uma reforma queEntre o 2° semestre de 2012 e o 1° semestre de 2013, a escola passou por uma reforma que
atendeu as solicitações feitas por alunos e administração. Em 2014, foi construído o refeitório queatendeu as solicitações feitas por alunos e administração. Em 2014, foi construído o refeitório que
atende aos 360 alunos que estudam em tempo integral, este mesmo acondiciona a merenda escolaratende aos 360 alunos que estudam em tempo integral, este mesmo acondiciona a merenda escolar
distribuída em todos os períodos. No 2° semestre de 2016, passou-se a oferecer almoço aos alunosdistribuída em todos os períodos. No 2° semestre de 2016, passou-se a oferecer almoço aos alunos
que estudam em tempo integral. que estudam em tempo integral. 

No ano de 2017 foi inserida uma cobertura no trajeto de acesso do saguão da escola para a cantina,No ano de 2017 foi inserida uma cobertura no trajeto de acesso do saguão da escola para a cantina,
de modo a facilitar o translado de todos. No primeiro bimestre de 2018 passou-se a oferecer jantarde modo a facilitar o translado de todos. No primeiro bimestre de 2018 passou-se a oferecer jantar
aos alunos do período noturno.aos alunos do período noturno.

Figura – Fachada da EscolaFigura – Fachada da Escola
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Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – Sala de AulaFigura – Sala de Aula

Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – Sala dos ProfessoresFigura – Sala dos Professores
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Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – Laboratório de InformáticaFigura – Laboratório de Informática

Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – Setor AdministrativoFigura – Setor Administrativo
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Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – Setor AcadêmicoFigura – Setor Acadêmico

Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – Setor PedagógicoFigura – Setor Pedagógico
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Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – Setor Administrativo/Pedagógico - DireçãoFigura – Setor Administrativo/Pedagógico - Direção

Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – ServidorFigura – Servidor
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Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – BibliotecaFigura – Biblioteca

Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – Hall de Entrada 2Figura – Hall de Entrada 2
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Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – RefeitórioFigura – Refeitório

Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – Quadra PoliesportivaFigura – Quadra Poliesportiva
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Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – Laboratório de EnfermagemFigura – Laboratório de Enfermagem

Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – AuditórioFigura – Auditório
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Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

Figura – Laboratório de Eletrônica Figura – Laboratório de Eletrônica

Fonte: Arquivos da EscolaFonte: Arquivos da Escola

LocalizaçãoLocalização Pavimento SuperiorPavimento Superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente laboratórios de Informáticalaboratórios de Informática
ÁreaÁrea 60 m²60 m²
DescriçãoDescrição A Etec possui três laboratórios com 21A Etec possui três laboratórios com 21
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equipametos para atender toda a demanda dosequipametos para atender toda a demanda dos
cursos. Os equipamentos são novos e possuemcursos. Os equipamentos são novos e possuem
manutenção periódica.manutenção periódica.

LocalizaçãoLocalização Pavimento SuperiorPavimento Superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente laboratório de Enfermagemlaboratório de Enfermagem
ÁreaÁrea 60 m²60 m²
DescriçãoDescrição Laboratório com dispositivos e instrumental deLaboratório com dispositivos e instrumental de

acordo com as normas de segurança do trabalho.acordo com as normas de segurança do trabalho.
Atende a uma demanda de 80 alunos por dia.Atende a uma demanda de 80 alunos por dia.

LocalizaçãoLocalização pavimento externopavimento externo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente quadra poliesportivoquadra poliesportivo
ÁreaÁrea 840,00 m2840,00 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento externopavimento externo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente vestiário femininovestiário feminino
ÁreaÁrea 51,00 m251,00 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente sala de coordenação pedagógica e de áreassala de coordenação pedagógica e de áreas
ÁreaÁrea 27,90 m227,90 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente sala de secretaria acadêmicasala de secretaria acadêmica
ÁreaÁrea 60,45 m260,45 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente laboratorio de eletrônica 2laboratorio de eletrônica 2
ÁreaÁrea 68,00 m268,00 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente laboratorio de eletrônica 1laboratorio de eletrônica 1
ÁreaÁrea 41,70 m241,70 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente sala de aulassala de aulas
ÁreaÁrea 56,00 m256,00 m2
DescriçãoDescrição 05 sala de aulas no pavimento térreo05 sala de aulas no pavimento térreo
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LocalizaçãoLocalização pavimento externopavimento externo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente almoxarifadoalmoxarifado
ÁreaÁrea 57,45 m257,45 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento externopavimento externo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente refeitóriorefeitório
ÁreaÁrea 31,40 m231,40 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente sala de professoressala de professores
ÁreaÁrea 48,36 m248,36 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização Pavimento SuperiorPavimento Superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Sala MultiusoSala Multiuso
ÁreaÁrea 60 m²60 m²
DescriçãoDescrição A Etec possui um laboratório com 20A Etec possui um laboratório com 20

computadores e 1 data-show para atender toda acomputadores e 1 data-show para atender toda a
demanda dos cursos. Os equipamentos são novosdemanda dos cursos. Os equipamentos são novos
e possuem manutenção periódica.e possuem manutenção periódica.

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente banheiro feminino (docentes)banheiro feminino (docentes)
ÁreaÁrea 28,00 m228,00 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente banheiro masculino (docentes)banheiro masculino (docentes)
ÁreaÁrea 28,00 m228,00 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente cozinha (anexa à sala dos professores)cozinha (anexa à sala dos professores)
ÁreaÁrea 17,00 m217,00 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente banheiro feminino adaptado para portadores debanheiro feminino adaptado para portadores de

necessidades especiaisnecessidades especiais
ÁreaÁrea 17,00 m217,00 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente banheiro masculino adaptado para portadores debanheiro masculino adaptado para portadores de

necessidades especiaisnecessidades especiais
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ÁreaÁrea 17,00 m217,00 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente elevadorelevador
ÁreaÁrea 2,25 m22,25 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente direção de serviçosdireção de serviços
ÁreaÁrea 49,50 m249,50 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente sala da direçãosala da direção
ÁreaÁrea 32,60 m232,60 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente sala de reprografiasala de reprografia
ÁreaÁrea 8,00 m28,00 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente hall de entradahall de entrada
ÁreaÁrea 280,00 m2280,00 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização Pavimento Inferior (Térreo)Pavimento Inferior (Térreo)
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente laboratório de Eletrônica 1laboratório de Eletrônica 1
ÁreaÁrea 41,70 m²41,70 m²
DescriçãoDescrição A Etec possui esse laboratórios comA Etec possui esse laboratórios com

equipamentos para atender toda a demanda dosequipamentos para atender toda a demanda dos
cursos de eletrônica e informática.cursos de eletrônica e informática.

LocalizaçãoLocalização pavimento térreopavimento térreo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente auditórioauditório
ÁreaÁrea 149,40 m2149,40 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento superiorpavimento superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente sala de aulassala de aulas
ÁreaÁrea 56,00 m256,00 m2
DescriçãoDescrição 06 salas de aulas no pavimento superior06 salas de aulas no pavimento superior

LocalizaçãoLocalização pavimento superiorpavimento superior
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Identificação do ambienteIdentificação do ambiente bibliotecabiblioteca
ÁreaÁrea 123,24 m2123,24 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento superiorpavimento superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente sala do servidorsala do servidor
ÁreaÁrea 16,38 m216,38 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento superiorpavimento superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente hall (para eventos e exposição de trabalhos)hall (para eventos e exposição de trabalhos)
ÁreaÁrea 280,00 m2280,00 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento superiorpavimento superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente banheiro feminino adaptado para portadores debanheiro feminino adaptado para portadores de

necessidades especiaisnecessidades especiais
ÁreaÁrea 17,00 m217,00 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento superiorpavimento superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente banheiro masculino adaptado para portadores debanheiro masculino adaptado para portadores de

necessidades especiaisnecessidades especiais
ÁreaÁrea 17,00 m217,00 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento externopavimento externo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente RefeitórioRefeitório
ÁreaÁrea 142,05 m²142,05 m²
DescriçãoDescrição Local para os alunos realizarem suas refeiçõesLocal para os alunos realizarem suas refeições

bem como para distribuir merenda.bem como para distribuir merenda.

LocalizaçãoLocalização Pavimento Inferior (Térreo)Pavimento Inferior (Térreo)
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente laboratório de Eletrônica 2laboratório de Eletrônica 2
ÁreaÁrea 68 m²68 m²
DescriçãoDescrição A Etec possui esse laboratório com equipamentosA Etec possui esse laboratório com equipamentos

para atender toda a demanda do curso depara atender toda a demanda do curso de
eletrônica.eletrônica.

LocalizaçãoLocalização Pavimento superiorPavimento superior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente Laboratório de GestãoLaboratório de Gestão
ÁreaÁrea 60 m260 m2
DescriçãoDescrição Utilizada para aulas didáticas nos cursos do eixoUtilizada para aulas didáticas nos cursos do eixo

tecnológico de Gestão.tecnológico de Gestão.

LocalizaçãoLocalização pavimento inveriorpavimento inverior
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente cantinacantina
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ÁreaÁrea 77 m277 m2
DescriçãoDescrição Atendimento aos alunosAtendimento aos alunos

LocalizaçãoLocalização pavimento externopavimento externo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente cantinacantina
ÁreaÁrea 184,96 m2184,96 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento externopavimento externo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente vestiário masculinovestiário masculino
ÁreaÁrea 31,50 m231,50 m2
DescriçãoDescrição

LocalizaçãoLocalização pavimento externopavimento externo
Identificação do ambienteIdentificação do ambiente portaria de pedestres e veículosportaria de pedestres e veículos
ÁreaÁrea 32,00 m232,00 m2
DescriçãoDescrição

Recursos MateriaisRecursos Materiais
  

Os recursos financeiros desta Unidade de Ensino provêm da verba mensal enviada pelo Centro PaulaOs recursos financeiros desta Unidade de Ensino provêm da verba mensal enviada pelo Centro Paula
Souza para despesas miúdas de pronto pagamento, chamada de Adiantamento; das contribuiçõesSouza para despesas miúdas de pronto pagamento, chamada de Adiantamento; das contribuições
voluntárias provenientes da Associação de Pais e Mestres – APM e do repasse de parte das inscriçõesvoluntárias provenientes da Associação de Pais e Mestres – APM e do repasse de parte das inscrições
do Vestibulinho. Os valores do ano de 2018encontram-se na tabela abaixo:do Vestibulinho. Os valores do ano de 2018encontram-se na tabela abaixo:
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Serviços TerceirizadosServiços Terceirizados
  

VIGILÂNCIAVIGILÂNCIA::

Empresa: MRS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELIEmpresa: MRS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI

CNPJ: 19.210.884/0001-37CNPJ: 19.210.884/0001-37

Nº do Contrato: 118/2018 – Processo: 01075/2018 Nº do Contrato: 118/2018 – Processo: 01075/2018 

Vigência do Contrato: 06/09/2018 a 06/03/2021Vigência do Contrato: 06/09/2018 a 06/03/2021

Gestor:Siely Ribeiro Santos BittencourtGestor:Siely Ribeiro Santos Bittencourt

Funcionários:Funcionários:

Alex Fabiani GuimarãesAlex Fabiani Guimarães
Augusto José dos SantosAugusto José dos Santos
Edilson Lopes NoronhaEdilson Lopes Noronha
Fabrício Henrique da SilvaFabrício Henrique da Silva
Gislene Aparecida CaianaGislene Aparecida Caiana
José Leandro da SilvaJosé Leandro da Silva

Grau de Escolarização:Grau de Escolarização:

 

LIMPEZA:LIMPEZA:
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Empresa: MCS SERVICOS EM GERAL LTDA – MEEmpresa: MCS SERVICOS EM GERAL LTDA – ME

CNPJ: 09.419.108/0001-98CNPJ: 09.419.108/0001-98

Nº do Contrato: 054/2017 - Processo: 06662/2016Nº do Contrato: 054/2017 - Processo: 06662/2016

Vigência do Contrato: 12/06/2017 a 12/12/2019Vigência do Contrato: 12/06/2017 a 12/12/2019

Gestor: Siely Ribeiro Santos BittencourtGestor: Siely Ribeiro Santos Bittencourt

Funcionários:Funcionários:

Gislane Aparecida de AndradeGislane Aparecida de Andrade
Rosângela Aparecida OliveiraRosângela Aparecida Oliveira
Vandernize Pinto de MoraesVandernize Pinto de Moraes

Grau de Escolarização:Grau de Escolarização:

OBS.: Os dados acima foram consultadas em 22/03/2019 noOBS.: Os dados acima foram consultadas em 22/03/2019 no
site:site:http://www.terceirizados.sp.gov.br/terceirizados/ua000100.nsfhttp://www.terceirizados.sp.gov.br/terceirizados/ua000100.nsf

ALIMENTAÇÃO:ALIMENTAÇÃO:

Empresa: M.V.G.B. Refeições Coletivas - LTDAEmpresa: M.V.G.B. Refeições Coletivas - LTDA

CNPJ: 05.099.651/0001-02CNPJ: 05.099.651/0001-02

Nº do Contrato: 03/2017 – Processo: 3563/0049/2017Nº do Contrato: 03/2017 – Processo: 3563/0049/2017

Vigência do Contrato: 11/10/2017 a 11/04/2020Vigência do Contrato: 11/10/2017 a 11/04/2020

Gestor:Gabrielle Vallim de Oliveira da SilvaGestor:Gabrielle Vallim de Oliveira da Silva

Funcionários:Funcionários:
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Maria Luci PrataMaria Luci Prata
Renata Aparecida LafaetiRenata Aparecida Lafaeti
Roberta Camilo BarbosaRoberta Camilo Barbosa

Colegiados, Organizações e Instituições AuxiliaresColegiados, Organizações e Instituições Auxiliares
DenominaçãoDenominação ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM 2019ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES - APM 2019
DescriçãoDescrição A Associação de Pais e Mestres (APM) é umaA Associação de Pais e Mestres (APM) é uma

entidade com objetivos sociais e educativos, nãoentidade com objetivos sociais e educativos, não
tendo cargos político, racial ou religioso e nemtendo cargos político, racial ou religioso e nem
finalidades lucrativas. Tem como finalidade: -finalidades lucrativas. Tem como finalidade: -
Promover oportunidades de entrosamento dosPromover oportunidades de entrosamento dos
segmentos da comunidade escolar nos eventossegmentos da comunidade escolar nos eventos
escolares e sociais; - Representar a comunidade eescolares e sociais; - Representar a comunidade e
pais junto a escola; - Mobilizar recursos materiaispais junto a escola; - Mobilizar recursos materiais
e financeiros da comunidade, para auxiliar ae financeiros da comunidade, para auxiliar a
escola na execução de pequenas obras deescola na execução de pequenas obras de
construção e/ou reforma no prédio escolar; -construção e/ou reforma no prédio escolar; -
Gerenciar e prestar conta das verbas do ProgramaGerenciar e prestar conta das verbas do Programa
Dinheiro Direto na Escola (PDDE); - Auxiliar aDinheiro Direto na Escola (PDDE); - Auxiliar a
Diretoria de Serviço Administrativo da Escola emDiretoria de Serviço Administrativo da Escola em
melhorias prediais; - Apoiar a execução dosmelhorias prediais; - Apoiar a execução dos
projetos contidos no Plano Plurianual de Gestãoprojetos contidos no Plano Plurianual de Gestão
(PPG) da U.E; - Colaborar com a Direção da escola(PPG) da U.E; - Colaborar com a Direção da escola
para atingir os objetivos educacionais propostospara atingir os objetivos educacionais propostos
pela escola; - Favorecer o entrosamento entrepela escola; - Favorecer o entrosamento entre
pais e professores; Participam professores,pais e professores; Participam professores,
demais funcionários, alunos maiores de 18 anos,demais funcionários, alunos maiores de 18 anos,
pais de alunos e demais membros da comunidadepais de alunos e demais membros da comunidade
escolar, eleitos pelos seus pares. Uma APM forteescolar, eleitos pelos seus pares. Uma APM forte
reflete-se numa escola estruturada, com maisreflete-se numa escola estruturada, com mais
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recursos, maior envolvimento da comunidade,recursos, maior envolvimento da comunidade,
qualidade no ensino. A contribuição financeiraqualidade no ensino. A contribuição financeira
para a APM sempre é facultativa. No início depara a APM sempre é facultativa. No início de
cada ano letivo e nos períodos de rematrículas,cada ano letivo e nos períodos de rematrículas,
sendo fixadas os valores correspondentessendo fixadas os valores correspondentes
contribuição da APM e as formas de pagamentocontribuição da APM e as formas de pagamento
dessa contribuição. Onde é empregada a verbadessa contribuição. Onde é empregada a verba
administrada pela APM? – Manutenção do prédioadministrada pela APM? – Manutenção do prédio
escolar, no que diz respeito a pintura e melhoriasescolar, no que diz respeito a pintura e melhorias
do mesmo. – Manutenção dos Laboratórios dedo mesmo. – Manutenção dos Laboratórios de
Informática e de Gestão. – Compra de hardwareInformática e de Gestão. – Compra de hardware
para manutenção de computadores. –para manutenção de computadores. –
Manutenção do Provedor de Servidores deManutenção do Provedor de Servidores de
Internet. – Disponibilização de Link de InternetInternet. – Disponibilização de Link de Internet
para os computadores da Escola. – Controle dapara os computadores da Escola. – Controle da
terceirização da Cantina da Escola. – Apoio aterceirização da Cantina da Escola. – Apoio a
eventos realizados na escola como (feiras,eventos realizados na escola como (feiras,
workshop, etc.) – Realiza compras de materiaisworkshop, etc.) – Realiza compras de materiais
visando o atendimento da necessidade escolar. Avisando o atendimento da necessidade escolar. A
APM é administrada pelos seguintes membros:APM é administrada pelos seguintes membros:
Assembleia Geral – constituição por todos osAssembleia Geral – constituição por todos os
associados; Conselho Deliberativo – constituídoassociados; Conselho Deliberativo – constituído
por: Diretor da Escola o seu presidente nato, e ospor: Diretor da Escola o seu presidente nato, e os
demais componentes: Professores, Pais de alunos,demais componentes: Professores, Pais de alunos,
Alunos maiores de 18 (dezoito) anos, ServidoresAlunos maiores de 18 (dezoito) anos, Servidores
Administrativos; Diretoria Executiva – constituídoAdministrativos; Diretoria Executiva – constituído
por: Diretor Executivo, Vice-diretor Executivo,por: Diretor Executivo, Vice-diretor Executivo,
Secretario, Diretor Financeiro, Vice-diretorSecretario, Diretor Financeiro, Vice-diretor
Financeiro, Diretor Cultural, Diretor de Esportes,Financeiro, Diretor Cultural, Diretor de Esportes,
Diretor Social, Diretor de Patrimônio. Obs. O cargoDiretor Social, Diretor de Patrimônio. Obs. O cargo
de Diretor Financeiro e os membros do Conselhode Diretor Financeiro e os membros do Conselho
Fiscal são ocupados por pais de alunos eFiscal são ocupados por pais de alunos e
servidores administrativos ou docentes da escola.servidores administrativos ou docentes da escola.
Composição da APM para 2019; DIRETORIAComposição da APM para 2019; DIRETORIA
EXECUTIVA: Diretor Executivo: Thatiana Guida daEXECUTIVA: Diretor Executivo: Thatiana Guida da
Silva (ATA I) – RG 33.634.436-3 Vice-DiretorSilva (ATA I) – RG 33.634.436-3 Vice-Diretor
Executivo: Valdelice Fátima T. de Souza (Docente)Executivo: Valdelice Fátima T. de Souza (Docente)
– RG 17.859.060 Secretário: Alisson Xavier– RG 17.859.060 Secretário: Alisson Xavier
Ferreira (Docente) – RG 33.402.477-8 DiretorFerreira (Docente) – RG 33.402.477-8 Diretor
Financeiro: Ana Cristina Corrêa Bittencourt (MãeFinanceiro: Ana Cristina Corrêa Bittencourt (Mãe
de Aluno) – RG 26.259.996-X Vice-Diretorde Aluno) – RG 26.259.996-X Vice-Diretor
Financeiro Luís Henrique Macedo e SilvaFinanceiro Luís Henrique Macedo e Silva
(Docente) – RG 31.144.788-2 Diretor Cultural,(Docente) – RG 31.144.788-2 Diretor Cultural,
Esportivo E Social: Andréia de A. P. PereiraEsportivo E Social: Andréia de A. P. Pereira
(Docente) – RG 30.499.565-4 Diretor De(Docente) – RG 30.499.565-4 Diretor De
Patrimônio: Siely Ribeiro S. BittencourtPatrimônio: Siely Ribeiro S. Bittencourt
(Administrativo) – RG 20.088.880-6 CONSELHO(Administrativo) – RG 20.088.880-6 CONSELHO
DELIBERATIVO: Presidente: Valéria Fernandes daDELIBERATIVO: Presidente: Valéria Fernandes da
Silva – RG 19.826.367 Membros: Laudicéia AlbanoSilva – RG 19.826.367 Membros: Laudicéia Albano
dos Santos (Mãe de Aluno) – RG 34.405.308-8dos Santos (Mãe de Aluno) – RG 34.405.308-8
Kaian Vidal Bortolaci dos Santos (Aluno) – RGKaian Vidal Bortolaci dos Santos (Aluno) – RG
46.167.040-9 Ivani Fernandes Magrini (Associado)46.167.040-9 Ivani Fernandes Magrini (Associado)
– RG 10.380.304 Ronaldo Ramalho Malta– RG 10.380.304 Ronaldo Ramalho Malta
(Docente) – RG 15.372.727-5 Nathália de Almeida(Docente) – RG 15.372.727-5 Nathália de Almeida
Lagden (Aluna) – RG 41.796.988-0 Wanderlisa dosLagden (Aluna) – RG 41.796.988-0 Wanderlisa dos
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Santos Gomes (Mãe de Aluna) – RG 19.828.420Santos Gomes (Mãe de Aluna) – RG 19.828.420
Samira Maciel Faria (Docente) – RG 43.148.994-4Samira Maciel Faria (Docente) – RG 43.148.994-4
Mauro Antônio Motta (Docente) – RG 9.713.406Mauro Antônio Motta (Docente) – RG 9.713.406
José Luís Andrade Carvalho (Docente) – RGJosé Luís Andrade Carvalho (Docente) – RG
46.376.798-6 Maria Fernanda Marques Teixeira46.376.798-6 Maria Fernanda Marques Teixeira
(Docente) – RG 55.776.784-2 CONSELHO FISCAL:(Docente) – RG 55.776.784-2 CONSELHO FISCAL:
Pai: César de Souza Gomes – RG 34.586.001 Mãe:Pai: César de Souza Gomes – RG 34.586.001 Mãe:
Marina Mendes do Prado – RG 20.968.994Marina Mendes do Prado – RG 20.968.994
Funcionário Administrativo: Ana Elisa RibeiroFuncionário Administrativo: Ana Elisa Ribeiro
Vieira – RG 47.974.639-4Vieira – RG 47.974.639-4

DenominaçãoDenominação CONSELHO DE ESCOLACONSELHO DE ESCOLA
DescriçãoDescrição O Conselho Escolar (CE) é um conselho deO Conselho Escolar (CE) é um conselho de

natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora,natureza consultiva, fiscalizadora, mobilizadora,
deliberativa e representativa da comunidadedeliberativa e representativa da comunidade
escolar, composto por membros de todos os seusescolar, composto por membros de todos os seus
segmentos (alunos, pais ou representantes desegmentos (alunos, pais ou representantes de
alunos, professores, servidores), com a finalidadealunos, professores, servidores), com a finalidade
de auxiliar a gestão democrática da Instituição dede auxiliar a gestão democrática da Instituição de
ensino na qual se encontre instalado. O Conselhoensino na qual se encontre instalado. O Conselho
Escolar deve ser composto por, no mínimo, cincoEscolar deve ser composto por, no mínimo, cinco
e, no máximo vinte e um conselheiros, conforme ae, no máximo vinte e um conselheiros, conforme a
quantidade de estudantes da unidade escolar. Asquantidade de estudantes da unidade escolar. As
principais atribuições do Conselho de Escola são:principais atribuições do Conselho de Escola são:
I. Reunir-se, ordinariamente, duas vezes porI. Reunir-se, ordinariamente, duas vezes por
semestre e, extraordinariamente, por convocaçãosemestre e, extraordinariamente, por convocação
do diretor da escola ou por proposta de, nodo diretor da escola ou por proposta de, no
mínimo, um terço de seus membros. II. Deliberarmínimo, um terço de seus membros. II. Deliberar
sobre: a. diretrizes e metas da unidade escolar; b.sobre: a. diretrizes e metas da unidade escolar; b.
alternativas de solução para problemas dealternativas de solução para problemas de
natureza administrativa e pedagógica; c. projetosnatureza administrativa e pedagógica; c. projetos
de atendimento psicopedagógico e material aode atendimento psicopedagógico e material ao
aluno; d. programas especiais visando àaluno; d. programas especiais visando à
integração escola-família comunidade; e. criaçãointegração escola-família comunidade; e. criação
e regulamentação das instituições auxiliares dae regulamentação das instituições auxiliares da
escola; f. prioridades para aplicação de recursosescola; f. prioridades para aplicação de recursos
da escola e das instituições auxiliares; g. ada escola e das instituições auxiliares; g. a
designação ou a dispensa do vice-diretor dedesignação ou a dispensa do vice-diretor de
escola;2 h. as penalidades disciplinares a queescola;2 h. as penalidades disciplinares a que
estiverem sujeitos os funcionários, servidores eestiverem sujeitos os funcionários, servidores e
alunos da unidade escolar. III. Elaborar: a. oalunos da unidade escolar. III. Elaborar: a. o
calendário e o regimento escolar, observadas ascalendário e o regimento escolar, observadas as
normas do Conselho Estadual de Educação e anormas do Conselho Estadual de Educação e a
legislação pertinente; b. atas e registrar em livrolegislação pertinente; b. atas e registrar em livro
próprio as decisões tomadas em reunião, com apróprio as decisões tomadas em reunião, com a
devida clareza, objetiva e fidedigna. IV. Divulgardevida clareza, objetiva e fidedigna. IV. Divulgar
amplamente reuniões com pauta definida paraamplamente reuniões com pauta definida para
participação de todos os atores envolvidos. V.participação de todos os atores envolvidos. V.
Apreciar os relatórios anuais da escola, analisandoApreciar os relatórios anuais da escola, analisando
seu desempenho em face das diretrizes e metasseu desempenho em face das diretrizes e metas
estabelecidas. Constituição do Conselho Escolarestabelecidas. Constituição do Conselho Escolar
para 2019: Presidente: Valeria Fernandes da Silvapara 2019: Presidente: Valeria Fernandes da Silva
Representante dos Coordenadores: José LuísRepresentante dos Coordenadores: José Luís
Andrade Carvalho Representante OrientaçãoAndrade Carvalho Representante Orientação
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Educacional: Ester Carolina G. L. de PaulaEducacional: Ester Carolina G. L. de Paula
Representante de Direção Acadêmica: José JorgeRepresentante de Direção Acadêmica: José Jorge
do Prado Representante dos Professores:do Prado Representante dos Professores:
Valdelice Fátima T. de Souza Representante deValdelice Fátima T. de Souza Representante de
Servidores Técnico-Administrativos: Ana Elisa R.Servidores Técnico-Administrativos: Ana Elisa R.
Vieira Representante de Pais de Alunos: AnaVieira Representante de Pais de Alunos: Ana
Cristina Corrêa Bittencourt Representante dosCristina Corrêa Bittencourt Representante dos
Alunos: Nathália de Almeida LagdenAlunos: Nathália de Almeida Lagden
Representante de alunos Egressos: Douglas deRepresentante de alunos Egressos: Douglas de
Oliveira Leal da Neves Representante deOliveira Leal da Neves Representante de
Empresário: Carlos Magno Vieira BastosEmpresário: Carlos Magno Vieira Bastos
Representante de Órgão de Classe: PatríciaRepresentante de Órgão de Classe: Patrícia
Guimarães de Lima Representantes de ONGs:Guimarães de Lima Representantes de ONGs:
Ivani Fernandes MagriniIvani Fernandes Magrini

DenominaçãoDenominação COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DECOMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE
ACIDENTESACIDENTES

DescriçãoDescrição A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes -
CIPA - tem como objetivo a prevenção deCIPA - tem como objetivo a prevenção de
acidentes e doenças decorrentes do trabalho, deacidentes e doenças decorrentes do trabalho, de
modo a tornar compatível permanentemente omodo a tornar compatível permanentemente o
trabalho com a preservação da vida e a promoçãotrabalho com a preservação da vida e a promoção
da saúde do trabalhador. ATRIBUIÇÕES DA CIPA: -da saúde do trabalhador. ATRIBUIÇÕES DA CIPA: -
Identificar os riscos do processo de trabalho; -Identificar os riscos do processo de trabalho; -
Elaborar o mapa de riscos com a participação doElaborar o mapa de riscos com a participação do
maior número de trabalhadores; - Elaborar planomaior número de trabalhadores; - Elaborar plano
de trabalho que possibilite a ação preventiva nade trabalho que possibilite a ação preventiva na
solução de problemas de segurança e saúde nosolução de problemas de segurança e saúde no
trabalho; - Participar da implementação e dotrabalho; - Participar da implementação e do
controle da qualidade das medidas de prevençãocontrole da qualidade das medidas de prevenção
necessárias, bem como da avaliação dasnecessárias, bem como da avaliação das
prioridades de riscos nos locais de trabalho. -prioridades de riscos nos locais de trabalho. -
Realizar periodicamente a verificação nosRealizar periodicamente a verificação nos
ambientes e condições de trabalho visandoambientes e condições de trabalho visando
identificar as situações que venham a trazeridentificar as situações que venham a trazer
riscos para a segurança e saúde dosriscos para a segurança e saúde dos
trabalhadores, entre outras. A Posse da CIPAtrabalhadores, entre outras. A Posse da CIPA
referente à Gestão 2018/2019 ocorreu no dia 21referente à Gestão 2018/2019 ocorreu no dia 21
de setembro de 2018. CONSTITUIÇÃO DA CIPAde setembro de 2018. CONSTITUIÇÃO DA CIPA
INSTITUCIONAL – 21/10/2018: Responsável: VâniaINSTITUCIONAL – 21/10/2018: Responsável: Vânia
Maria Ribeiro Lopes - Professora A Posse da CIPAMaria Ribeiro Lopes - Professora A Posse da CIPA
DIDÁTICA referente à Gestão 2018/2019 ocorreuDIDÁTICA referente à Gestão 2018/2019 ocorreu
no dia 10 de maio de 2018. CIPA DIDÁTICA -no dia 10 de maio de 2018. CIPA DIDÁTICA -
10/05/2019 Presidente: Lucas Fagundes10/05/2019 Presidente: Lucas Fagundes
Guimaraes Presidente Vice-Presidente JulianoGuimaraes Presidente Vice-Presidente Juliano
Levino dos Santos Vice P Membros Eleitos: BeatrizLevino dos Santos Vice P Membros Eleitos: Beatriz
dos Santos Candido Amanda da Silva Farabellodos Santos Candido Amanda da Silva Farabello
César Eduardo Esmarjassi Arilene Aparecida doCésar Eduardo Esmarjassi Arilene Aparecida do
CarmoCarmo

DenominaçãoDenominação GRÊMIO ESTUDANTILGRÊMIO ESTUDANTIL
DescriçãoDescrição O Grêmio Estudantil - Caminhando para o Futuro,O Grêmio Estudantil - Caminhando para o Futuro,

da ETEC Prof . Marcos Uchôas dos Santos Penchelda ETEC Prof . Marcos Uchôas dos Santos Penchel
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é uma organização estudantil sem fins lucrativosé uma organização estudantil sem fins lucrativos
que representa o interesse dos estudantes eque representa o interesse dos estudantes e
também da escola. Ele tem como propositotambém da escola. Ele tem como proposito
despertar valores cívicos, culturais, educacionais,despertar valores cívicos, culturais, educacionais,
desportivos e sociais. O Grêmio Estudantil permitedesportivos e sociais. O Grêmio Estudantil permite
que nossos alunos discutam, criem e fortaleçamque nossos alunos discutam, criem e fortaleçam
inúmeras possibilidades de ação tanto no próprioinúmeras possibilidades de ação tanto no próprio
ambiente escolar como na comunidade. O Grêmioambiente escolar como na comunidade. O Grêmio
é também um importante espaço deé também um importante espaço de
aprendizagem, cidadania, convivência,aprendizagem, cidadania, convivência,
responsabilidade, e respeito aos direitos. Éresponsabilidade, e respeito aos direitos. É
importante lembrar que o Grêmio Estudantil foiimportante lembrar que o Grêmio Estudantil foi
instituído nesta unidade de ensino em 23 deinstituído nesta unidade de ensino em 23 de
setembro de 2014 sendo a gestão atual a quarta asetembro de 2014 sendo a gestão atual a quarta a
assumir a condução do Grêmio Estudantil que temassumir a condução do Grêmio Estudantil que tem
como objetivos: Objetivos: - Contribuir paracomo objetivos: Objetivos: - Contribuir para
aumentar as atividades socioeducativas eaumentar as atividades socioeducativas e
recreativas na escola; - Aumentar a participaçãorecreativas na escola; - Aumentar a participação
dos alunos nas atividades realizadas pela escola; -dos alunos nas atividades realizadas pela escola; -
Acompanhar e sempre dar apoio aos projetos daAcompanhar e sempre dar apoio aos projetos da
gestão atual; - Auxiliar a escola na busca degestão atual; - Auxiliar a escola na busca de
parcerias e colaboradores internos e naparcerias e colaboradores internos e na
comunidade que acreditem na propostacomunidade que acreditem na proposta
pedagógica da escola e colaborem com ela; -pedagógica da escola e colaborem com ela; -
Buscar a realização de palestras (inclusão social,Buscar a realização de palestras (inclusão social,
preconceito, bullying, homofobia, entre outras); -preconceito, bullying, homofobia, entre outras); -
Incentivo a pratica de esportes através deIncentivo a pratica de esportes através de
palestras, aulas, campeonatos interclasse entrepalestras, aulas, campeonatos interclasse entre
outros; - Apoiar à interação entre os corposoutros; - Apoiar à interação entre os corpos
discentes e docentes através da realização dediscentes e docentes através da realização de
reuniões, palestras e eventos organizados pelareuniões, palestras e eventos organizados pela
própria diretoria do Grêmio Estudantil;própria diretoria do Grêmio Estudantil;
Composição do Grêmio Estudantil - CaminhandoComposição do Grêmio Estudantil - Caminhando
para o Futuro: Presidente: Maria Eduarda da Silvapara o Futuro: Presidente: Maria Eduarda da Silva
Miranda Vice Presidente: Lucimara Amélia dosMiranda Vice Presidente: Lucimara Amélia dos
Santos Membros Eleitos: Wagner Domingos daSantos Membros Eleitos: Wagner Domingos da
Silva Ana Luiza de Souza Waldemar DomingosSilva Ana Luiza de Souza Waldemar Domingos
Nobrega Maria Eduarda Nunes dos Santos AgnesNobrega Maria Eduarda Nunes dos Santos Agnes
Nunes da Silva Meireles Siqueira YohanaNunes da Silva Meireles Siqueira Yohana
Cavalcante da Silva Gislayne Dantas das NevesCavalcante da Silva Gislayne Dantas das Neves
Luciana Maria RosaLuciana Maria Rosa

MissãoMissão
  

Formar cidadãos, mediante um ensino profissionalizante de qualidade, preparados para o mercadoFormar cidadãos, mediante um ensino profissionalizante de qualidade, preparados para o mercado
de trabalho e conscientes do seu papel na sociedade.de trabalho e conscientes do seu papel na sociedade.

VisãoVisão
  

                            76 / 93                            76 / 93



 

A escola situa-se no município de Cachoeira Paulista, vizinho dos municípios de Canas, Cruzeiro eA escola situa-se no município de Cachoeira Paulista, vizinho dos municípios de Canas, Cruzeiro e
Piquete. Cachoeira Paulista se situa a 11 km a Sul-Oeste de Cruzeiro a maior cidade nos arredores.Piquete. Cachoeira Paulista se situa a 11 km a Sul-Oeste de Cruzeiro a maior cidade nos arredores.
Região do Vale do Paraíba, quase divisa com os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, numaRegião do Vale do Paraíba, quase divisa com os Estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, numa
localidade com mercado de trabalho restrito, com polo industrial e comercial incipiente, porém comlocalidade com mercado de trabalho restrito, com polo industrial e comercial incipiente, porém com
relativa proximidade às cidades de Volta Redonda (RJ) e São José dos Campos (SP), que possuem umrelativa proximidade às cidades de Volta Redonda (RJ) e São José dos Campos (SP), que possuem um
desenvolvimento mais significativo.desenvolvimento mais significativo.

O município, com população estimada de 30.000 habitantes, é voltado para a pecuária (atividadeO município, com população estimada de 30.000 habitantes, é voltado para a pecuária (atividade
desenvolvida sobretudo por pequenos produtores que ainda utilizam métodos obsoletos dedesenvolvida sobretudo por pequenos produtores que ainda utilizam métodos obsoletos de
subsistência), comércio e o turismo; neste destaca-se notavelmente a Comunidade Católica Cançãosubsistência), comércio e o turismo; neste destaca-se notavelmente a Comunidade Católica Canção
Nova / Fundação João Paulo II, que tornou-se nos últimos anos, um potencial em empregabilidade eNova / Fundação João Paulo II, que tornou-se nos últimos anos, um potencial em empregabilidade e
oportunidades, diversificadamente na áreade serviços que variam desde atendimento médicooportunidades, diversificadamente na áreade serviços que variam desde atendimento médico
ambulatorial, incluindo exames laboratoriais, atendimento fisioterápico e de farmácia, além deambulatorial, incluindo exames laboratoriais, atendimento fisioterápico e de farmácia, além de
atendimento médico, psicológico e social; como também educacional,com o Instituto Canção Nova,atendimento médico, psicológico e social; como também educacional,com o Instituto Canção Nova,
atendendo alunos desde a educação infantil ao ensino médio;hoje também a nível universitário comatendendo alunos desde a educação infantil ao ensino médio;hoje também a nível universitário com
a Faculdade Canção Nova. Como a missão da comunidade é evangelizar através dos meios dea Faculdade Canção Nova. Como a missão da comunidade é evangelizar através dos meios de
comunicação (rádio, televisão e web), o alcance da população no país e no exterior vemcomunicação (rádio, televisão e web), o alcance da população no país e no exterior vem
promovendo ampla divulgação do município e com isso gerando empregabilidade e crescimentopromovendo ampla divulgação do município e com isso gerando empregabilidade e crescimento
econômico. econômico. 

Naárea educacional a Comunidade faz parceria com nossa instituição através de estágios,Naárea educacional a Comunidade faz parceria com nossa instituição através de estágios,
participação em eventos e até mesmo inserindo nossos alunos no mercado de trabalho nos setoresparticipação em eventos e até mesmo inserindo nossos alunos no mercado de trabalho nos setores
de sua abrangência. Além da Comunidade Canção Nova, Cachoeira Paulista também é sede do INPEde sua abrangência. Além da Comunidade Canção Nova, Cachoeira Paulista também é sede do INPE
(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais); que proporciona estágio aos nossos alunos e possui(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais); que proporciona estágio aos nossos alunos e possui
amplo potencial de empregabilidade.amplo potencial de empregabilidade.

Figura – PopulaçãoFigura – População
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Fonte: IBGEFonte: IBGE

Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 5.1 no IDEB.Em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota média de 5.1 no IDEB.
Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.7. Na comparação com cidades do mesmo estado,Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 4.7. Na comparação com cidades do mesmo estado,
a nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 613 de 645. Considerando a notaa nota dos alunos dos anos iniciais colocava esta cidade na posição 613 de 645. Considerando a nota
dos alunos dos anos finais, a posição passava a 416 de 645. A taxa de escolarização (para pessoasdos alunos dos anos finais, a posição passava a 416 de 645. A taxa de escolarização (para pessoas
de 6 a 14 anos) foi de 98 em 2010. Isso posicionava o município na posição 336 de 645 dentre asde 6 a 14 anos) foi de 98 em 2010. Isso posicionava o município na posição 336 de 645 dentre as
cidades do estado e na posição 2065 de 5570 dentre as cidades do Brasil.cidades do estado e na posição 2065 de 5570 dentre as cidades do Brasil.

Figura – EducaçãoFigura – Educação
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Fonte: IBGEFonte: IBGE

Fonte: Pirâmide EtáriaFonte: Pirâmide Etária
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Fonte: IBGEFonte: IBGE

Características do Corpo DiscenteCaracterísticas do Corpo Discente
  

UNIDADE:UNIDADE:ETEC PROFESSOR MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHELETEC PROFESSOR MARCOS UCHÔAS DOS SANTOS PENCHEL

ATO DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESCOLA:ATO DE CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DA ESCOLA:CRIADA PELO DECRETO NCRIADA PELO DECRETO NOO32.629 DE 22/11/9032.629 DE 22/11/90

INSTALAÇÃO:INSTALAÇÃO:RESOLUÇÃO 28 DE 25/02/91RESOLUÇÃO 28 DE 25/02/91

INTEGRAÇÃO AO CEETEPS:INTEGRAÇÃO AO CEETEPS: DECRETO N DECRETO NOO37.735 DE 27/10/93.37.735 DE 27/10/93.

ALTERAÇÃO DO NOME DA ESCOLAALTERAÇÃO DO NOME DA ESCOLA: LEI Nº 13.543 DE 8 DE MAIO DE 2009 - PROJETO DE LEI Nº: LEI Nº 13.543 DE 8 DE MAIO DE 2009 - PROJETO DE LEI Nº
1202, DE 2007. O nome da Unidade Escolar foi alterado para Professor Marcos Uchôas dos Santos1202, DE 2007. O nome da Unidade Escolar foi alterado para Professor Marcos Uchôas dos Santos
Penchel, situada no endereço: Rua Afonso Pereira da Silva, 96 - Bairro Vila Carmem em CachoeiraPenchel, situada no endereço: Rua Afonso Pereira da Silva, 96 - Bairro Vila Carmem em Cachoeira
Paulista.Paulista.
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ENDEREÇO:ENDEREÇO:RUA AFONSO PEREIRA DA SILVA, 96 - VILA CARMEM - CACHOEIRA PAULISTA - SPRUA AFONSO PEREIRA DA SILVA, 96 - VILA CARMEM - CACHOEIRA PAULISTA - SP

CÓDIGO:CÓDIGO:044044

Criada pelo Decreto nº 32.629 de 22-11-90, D.O.E de 23/11/90, subordinada nesta época àCriada pelo Decreto nº 32.629 de 22-11-90, D.O.E de 23/11/90, subordinada nesta época à
Secretaria Municipal da Educação, comonome de Escola Técnica Estadual de 2º Grau - ETESG.Secretaria Municipal da Educação, comonome de Escola Técnica Estadual de 2º Grau - ETESG.

O Decreto Municipal de Cachoeira Paulista nº 125/90, de 19/09/90, cedeu à Secretaria Estadual daO Decreto Municipal de Cachoeira Paulista nº 125/90, de 19/09/90, cedeu à Secretaria Estadual da
Educação, por sua Divisão de Supervisão e Apoio às Escolas Técnicas, o prédio situado à rua RangelEducação, por sua Divisão de Supervisão e Apoio às Escolas Técnicas, o prédio situado à rua Rangel
Pestana, nº 202, no bairro da Margem Esquerda, de propriedade da Prefeitura Municipal, por tempoPestana, nº 202, no bairro da Margem Esquerda, de propriedade da Prefeitura Municipal, por tempo
indeterminado e a título precário para o seu funcionamento. A Prefeitura Municipal de Cachoeiraindeterminado e a título precário para o seu funcionamento. A Prefeitura Municipal de Cachoeira
Paulista e a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, assinaram o termo próprio dePaulista e a Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, assinaram o termo próprio de
cessão do referido prédio.cessão do referido prédio.

A então ETEC de Cachoeira Paulistafoi instalada pelaResolução nº 28, da Secretaria da Educação doA então ETEC de Cachoeira Paulistafoi instalada pelaResolução nº 28, da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo em 25-02-91, ano em que começou a funcionar.Estado de São Paulo em 25-02-91, ano em que começou a funcionar.

MODALIDADES DE ENSINO:MODALIDADES DE ENSINO:

TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO:TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO:LEI FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; RESOLUÇÃO CNE/CEB NºLEI FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº
1,DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008;1,DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008;
DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE 23/07/2004, ALTERADO PELO DECRETO Nº 8.268, DE 18/06/2014.DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE 23/07/2004, ALTERADO PELO DECRETO Nº 8.268, DE 18/06/2014.
PLANO DE CURSO APROVADO PELAPORTARIACETEC - 733, DE 10/09/2015, PUBLICADA NODOE DEPLANO DE CURSO APROVADO PELAPORTARIACETEC - 733, DE 10/09/2015, PUBLICADA NODOE DE
11/09/2015, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 52-53.11/09/2015, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 52-53.

TÉCNICO EM ENFERMAGEM:TÉCNICO EM ENFERMAGEM:LEI FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; RESOLUÇÃO CNE/CEB NºLEI FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº
1,DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008;1,DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008;
DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE 23/07/2004, ALTERADO PELO DECRETO Nº 8.268, DE 18/06/2014.DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE 23/07/2004, ALTERADO PELO DECRETO Nº 8.268, DE 18/06/2014.
PLANO DE CURSO APROVADO PELAPORTARIACETEC - 724, DE 10/09/2015, PUBLICADA NODOE DEPLANO DE CURSO APROVADO PELAPORTARIACETEC - 724, DE 10/09/2015, PUBLICADA NODOE DE
11/09/2015, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 52.11/09/2015, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 52.

TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS:TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS: LEI FEDERAL Nº 9394, DE 20 -12-1996; RESOLUÇÃO LEI FEDERAL Nº 9394, DE 20 -12-1996; RESOLUÇÃO
CNE/CEB Nº 1, DE 5-12-2014;RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20-9-2012; RESOLUÇÃO SE Nº78 , DECNE/CEB Nº 1, DE 5-12-2014;RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20-9-2012; RESOLUÇÃO SE Nº78 , DE
7-11-2008; DECRETO FEDERAL N.º 5154, DE 23-7-2004; PLANO DE CURSO APROVADO PELA7-11-2008; DECRETO FEDERAL N.º 5154, DE 23-7-2004; PLANO DE CURSO APROVADO PELA
PORTARIA CETEC - 733, DE 10-9-2015, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 11-9-2015 - PODERPORTARIA CETEC - 733, DE 10-9-2015, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE 11-9-2015 - PODER
EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINAS 52-53.EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINAS 52-53.

CURSO TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO:CURSO TÉCNICO EM TURISMO RECEPTIVO:LEI FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996;LEI FEDERAL Nº 9394/96, DE 20/12/1996;
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1,DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃORESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1,DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO
SE Nº 78, DE 07/11/2008; DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE 23/07/2004, ALTERADO PELO DECRETO NºSE Nº 78, DE 07/11/2008; DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE 23/07/2004, ALTERADO PELO DECRETO Nº
8.268, DE 18/06/2014, PARECER CEE Nº 208, DE 25/04/2015; PORTARIA Nº 27, DE 30/01/2014 –8.268, DE 18/06/2014, PARECER CEE Nº 208, DE 25/04/2015; PORTARIA Nº 27, DE 30/01/2014 –
MINISTÉRIO DE TURISMO. PLANO DE CURSO APROVADO PELAPORTARIACETEC - 1100, DEMINISTÉRIO DE TURISMO. PLANO DE CURSO APROVADO PELAPORTARIACETEC - 1100, DE
10/10/2016, PUBLICADA NODOE DE 11/10/2016, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 103.10/10/2016, PUBLICADA NODOE DE 11/10/2016, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 103.

ENSINO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO MÉDIO:ENSINO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO MÉDIO:LEI FEDERAL Nº 9394/96, DELEI FEDERAL Nº 9394/96, DE
20/12/1996; LEI FEDERAL Nº 11.741/2008; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO20/12/1996; LEI FEDERAL Nº 11.741/2008; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO
CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30/01/2012; RESOLUÇÃO CNE/CEB NºCNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30/01/2012; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº
4,DE 13/07/2010; RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008; DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE4,DE 13/07/2010; RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008; DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE
23/07/2004; PLANO DE CURSO APROVADO PELAPORTARIACETEC - 735, DE 10/09/2015, PUBLICADA23/07/2004; PLANO DE CURSO APROVADO PELAPORTARIACETEC - 735, DE 10/09/2015, PUBLICADA
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NODOE DE 11/09/2015, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 53.NODOE DE 11/09/2015, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 53.

ENSINO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO MÉDIO: ENSINO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADO AO MÉDIO: LEILEI
FEDERAL Nº 9394, DE 20 -12-1996; LEI FEDERAL N.º 11741/2008; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DEFEDERAL Nº 9394, DE 20 -12-1996; LEI FEDERAL N.º 11741/2008; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE
5-12-2014;RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20-9-2012; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30-1-2012;5-12-2014;RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 6, DE 20-9-2012; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30-1-2012;
RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 13-7-2010; RESOLUÇÃO SE Nº78 , DE 7-11-2008; DECRETO FEDERALRESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 4, DE 13-7-2010; RESOLUÇÃO SE Nº78 , DE 7-11-2008; DECRETO FEDERAL
N.º 5154, DE 23-7-2004, ALTERADO PELO DECRETO N.º 8.268, DE 18-6-2014. PLANO DE CURSON.º 5154, DE 23-7-2004, ALTERADO PELO DECRETO N.º 8.268, DE 18-6-2014. PLANO DE CURSO
APROVADO PELA PORTARIA CETEC - 1567, DE 6-11-2018, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DEAPROVADO PELA PORTARIA CETEC - 1567, DE 6-11-2018, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DE
7-11-2018 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINAS 757-11-2018 - PODER EXECUTIVO - SEÇÃO I - PÁGINAS 75

ENSINO TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AO MÉDIO:ENSINO TÉCNICO EM ELETRÔNICA INTEGRADO AO MÉDIO:LEI FEDERAL Nº 9394/96, DELEI FEDERAL Nº 9394/96, DE
20/12/1996; LEI FEDERAL Nº 11.741/2008; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO20/12/1996; LEI FEDERAL Nº 11.741/2008; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO
CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30/01/2012; RESOLUÇÃO CNE/CEB NºCNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30/01/2012; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº
4,DE 13/07/2010; RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008; DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE4,DE 13/07/2010; RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008; DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE
23/07/2004; PLANO DE CURSO APROVADO PELAPORTARIACETEC - 728, DE 10/09/2015,23/07/2004; PLANO DE CURSO APROVADO PELAPORTARIACETEC - 728, DE 10/09/2015,
REPUBLICADA NODOE DE 25/09/2015, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 37-38.REPUBLICADA NODOE DE 25/09/2015, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 37-38.

ENSINO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO MÉDIO:ENSINO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO MÉDIO:LEI FEDERAL Nº 9394/96, DELEI FEDERAL Nº 9394/96, DE
20/12/1996; LEI FEDERAL Nº 11.741/2008; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO20/12/1996; LEI FEDERAL Nº 11.741/2008; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 1, DE 05/12/2014; RESOLUÇÃO
CNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30/01/2012; RESOLUÇÃO CNE/CEB NºCNE/CEB Nº 6, DE 20/09/2012, RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº 2, DE 30/01/2012; RESOLUÇÃO CNE/CEB Nº
4,DE 13/07/2010; RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008; DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE4,DE 13/07/2010; RESOLUÇÃO SE Nº 78, DE 07/11/2008; DECRETO FEDERAL Nº 5154, DE
23/07/2004; PLANO DE CURSO APROVADO PELAPORTARIACETEC - 739, DE 10/09/2015, PUBLICADA23/07/2004; PLANO DE CURSO APROVADO PELAPORTARIACETEC - 739, DE 10/09/2015, PUBLICADA
NODOE DE 11/09/2015, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 53.NODOE DE 11/09/2015, PODER EXECUTIVO, SEÇÃO I, PÁGINA 53.

Avaliação do Cumprimento de Metas do ano AnteriorAvaliação do Cumprimento de Metas do ano Anterior
MetaMeta Capacitar até 2019, 100% dos professores eCapacitar até 2019, 100% dos professores e

funcionários da secretaria academica, nofuncionários da secretaria academica, no
sistema NSAsistema NSA

ResultadoResultado Professores e Funcionários da secretariaProfessores e Funcionários da secretaria
acadêmica já manuseiam com destreza o sistema.acadêmica já manuseiam com destreza o sistema.
O Projeto foi realizado e atingiu 100% dosO Projeto foi realizado e atingiu 100% dos
professores e funcionários da Unidade.professores e funcionários da Unidade.

DescriçãoDescrição Na era da tecnologia a escola esta buscando aNa era da tecnologia a escola esta buscando a
inserção de programas especializados queinserção de programas especializados que
ajudarão no controle acadêmico. ajudarão no controle acadêmico. 

No ano de 2015 foi instalado na escola o NSANo ano de 2015 foi instalado na escola o NSA
(sistema de gerenciamento acadêmico) , com o(sistema de gerenciamento acadêmico) , com o
propósito de organizar toda a parte documentalpropósito de organizar toda a parte documental
da escola. A intenção é que a gestão ,da escola. A intenção é que a gestão ,
coordenação pedagógica e secretaria acadêmicacoordenação pedagógica e secretaria acadêmica
tenham uma visão holistica da escola, em tempotenham uma visão holistica da escola, em tempo
real, facilitando a tomada de decisões. real, facilitando a tomada de decisões. 

Projeto desenvolvido pelo Diretor Acadêmico JorgeProjeto desenvolvido pelo Diretor Acadêmico Jorge
do Pradodo Prado

Será acompanhado pela equipe de gestão , comSerá acompanhado pela equipe de gestão , com
feed back nas reuniões de gestão. feed back nas reuniões de gestão. 
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JustificativaJustificativa

MetaMeta Elaboração de um plano de divulgação eElaboração de um plano de divulgação e
propaganda do vestibulinho, pelos alunospropaganda do vestibulinho, pelos alunos
dos cursos de administração e turismo.dos cursos de administração e turismo.

ResultadoResultado O Projeto foi realizado no período de divulgaçãoO Projeto foi realizado no período de divulgação
do vestibulinho em parcerias com escolas,do vestibulinho em parcerias com escolas,
comércio e empresas. Realizado divulgação porcomércio e empresas. Realizado divulgação por
meios de comunicação do município e atividadesmeios de comunicação do município e atividades
práticas junto a população. Projeto realizado empráticas junto a população. Projeto realizado em
100% no ano de 2018.100% no ano de 2018.

DescriçãoDescrição Nossa unidade vem diminuindo o numero deNossa unidade vem diminuindo o numero de
demanda para todos os cursos do processo dodemanda para todos os cursos do processo do
vestibulinho. vestibulinho. 

Sabemos da existencia de muitos fatoresSabemos da existencia de muitos fatores
externos, porém muitos esforços deverão serexternos, porém muitos esforços deverão ser
feitos para reverter este quadro. feitos para reverter este quadro. 

Portanto é necessário uma intevenção imediata ePortanto é necessário uma intevenção imediata e
a longo prazo para recuperar a atratividade dosa longo prazo para recuperar a atratividade dos
alunos pela escola, e este projeto é um dos quaisalunos pela escola, e este projeto é um dos quais
iremos trabalhar. Tem a finalidade do aumento doiremos trabalhar. Tem a finalidade do aumento do
numero de alunos inscritos, pois sabemos quenumero de alunos inscritos, pois sabemos que
uma boa demanda a chance de evasão torna-seuma boa demanda a chance de evasão torna-se
menor.menor.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Participar da semana de profissões ,Participar da semana de profissões ,
divulgando os cursos oferecidos peladivulgando os cursos oferecidos pela
unidade escolar, em 100% das escolas dounidade escolar, em 100% das escolas do
município, no período de 2018 a 2019município, no período de 2018 a 2019

ResultadoResultado Projeto 100% realizado em 2018 nasProjeto 100% realizado em 2018 nas
dependências da Unidade Escolar, com integraçãodependências da Unidade Escolar, com integração
das escolas municipais e estaduais da região. Odas escolas municipais e estaduais da região. O
presente projeto ainda está em execução, visandopresente projeto ainda está em execução, visando
a maneira de divulgação dos os cursos de nossaa maneira de divulgação dos os cursos de nossa
unidadeunidade

DescriçãoDescrição Devido ao alto indice de evasão e baixa demandaDevido ao alto indice de evasão e baixa demanda
no vestibulinho, este projeto vem de encontro asno vestibulinho, este projeto vem de encontro as
nossas necessidades.nossas necessidades.

Acreditamos que se divulgarmos de maneiraAcreditamos que se divulgarmos de maneira
diferenciada, oferecendo a semana de profissõesdiferenciada, oferecendo a semana de profissões
nas escolas, tiramos as duvidas, os alunos passamnas escolas, tiramos as duvidas, os alunos passam
a conhecer melhor o curso e se realmente gostama conhecer melhor o curso e se realmente gostam
da area escolhida, evitando assim, a desistenciada area escolhida, evitando assim, a desistencia
pela incompatibilidade e falta de conhecimento dopela incompatibilidade e falta de conhecimento do
curso escolhido. curso escolhido. 

JustificativaJustificativa

MetaMeta Aumentar , até 2019, em 50% do numero deAumentar , até 2019, em 50% do numero de
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parcerias com instituições publicas eparcerias com instituições publicas e
privadasprivadas

ResultadoResultado O projeto teve início no ano de 2018 eO projeto teve início no ano de 2018 e
consequentemente continua em desenvolvimentoconsequentemente continua em desenvolvimento
no ano de 2019 buscando parcerias comno ano de 2019 buscando parcerias com
instituições públicas e privadas. Projeto continuainstituições públicas e privadas. Projeto continua
sendo realizado no ano de 2019 para atingir asendo realizado no ano de 2019 para atingir a
meta. Até o momento realizamos 45% do projetometa. Até o momento realizamos 45% do projeto

DescriçãoDescrição Acreditamos que aumentando o número deAcreditamos que aumentando o número de
parceiros, a visibilidade da unidade escolarparceiros, a visibilidade da unidade escolar
aumenta, e consequetemente oportuniza-seaumenta, e consequetemente oportuniza-se
estágios e estas parcerias como visitas técnicas eestágios e estas parcerias como visitas técnicas e
em instituições públicas e privadas, aproximam osem instituições públicas e privadas, aproximam os
alunos da realidade do mundo do trabalho.alunos da realidade do mundo do trabalho.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Capacitar 100% dos funcionários eCapacitar 100% dos funcionários e
professores para a melhoria da comunicaçãoprofessores para a melhoria da comunicação
interna até 2019.interna até 2019.

ResultadoResultado Os funcionários foram capacitados em um cursoOs funcionários foram capacitados em um curso
realizado na unidade escolar. 100% realizado.realizado na unidade escolar. 100% realizado.

DescriçãoDescrição Nas pesquisas que são feitas com a comunidadeNas pesquisas que são feitas com a comunidade
escolar, sempre detectamos o problema daescolar, sempre detectamos o problema da
comunicação. Portanto este projeto visa melhorarcomunicação. Portanto este projeto visa melhorar
a comunicação interna, visando diminuira comunicação interna, visando diminuir
problemas e colaborar com o bom funcionamentoproblemas e colaborar com o bom funcionamento
da UE.da UE.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Promover práticas interdisciplinares dePromover práticas interdisciplinares de
ensino, atingindo em 100% a unidadeensino, atingindo em 100% a unidade
escolarescolar

ResultadoResultado A partir de monitorias que visam o aprendizado,A partir de monitorias que visam o aprendizado,
atingimos 100% da unidade escolar. Projetoatingimos 100% da unidade escolar. Projeto
realizado 100% no ano de 2018.realizado 100% no ano de 2018.

DescriçãoDescrição O exercício da monitoria oportuniza umO exercício da monitoria oportuniza um
aprofundamento de conteúdos ao exigir do aluno-aprofundamento de conteúdos ao exigir do aluno-
monitor uma pesquisa constante e permitemonitor uma pesquisa constante e permite
desenvolvimento de sua oratória; além de serdesenvolvimento de sua oratória; além de ser
uma ótima oportunidade de aproximação com ouma ótima oportunidade de aproximação com o
cenário da docência, bem como de crescimentocenário da docência, bem como de crescimento
pessoal e profissional, visto que há umpessoal e profissional, visto que há um
enriquecimento do seu currículo.enriquecimento do seu currículo.

JustificativaJustificativa

MetaMeta Redução da Evasão em 50% nos 1° MódulosRedução da Evasão em 50% nos 1° Módulos
dos cursos Técnico em Administração edos cursos Técnico em Administração e
Turismo ReceptivoTurismo Receptivo

ResultadoResultado A unidade busca estratégias para diminuição daA unidade busca estratégias para diminuição da
evasão, porém ainda existem fatores externosevasão, porém ainda existem fatores externos
que atingem a permanência dos alunos nosque atingem a permanência dos alunos nos
cursos relacionados. O projeto foi 100% realizadocursos relacionados. O projeto foi 100% realizado
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no ano de 2018, porém, estamos novamenteno ano de 2018, porém, estamos novamente
utilizando-o em 2019 para redução de evasão nosutilizando-o em 2019 para redução de evasão nos
cursos mencionados. Até o momento, realizamoscursos mencionados. Até o momento, realizamos
cerca de 25% do projeto em relação às atividadescerca de 25% do projeto em relação às atividades
destinadas ao projeto em 2019.destinadas ao projeto em 2019.

DescriçãoDescrição A aplicação de ações que nos façam alcançar asA aplicação de ações que nos façam alcançar as
metas estabelecidas dentro dos objetivosmetas estabelecidas dentro dos objetivos
propostos. propostos. 

JustificativaJustificativa

IndicadoresIndicadores
DenominaçãoDenominação SARESP 2018SARESP 2018
AnáliseAnálise
  

Com base na análise de dados dos cursos Técnico emCom base na análise de dados dos cursos Técnico em
Administração e ETIM em Eletrônica, foram observados osAdministração e ETIM em Eletrônica, foram observados os
seguintes índices de evasão no ano de 2018, conformeseguintes índices de evasão no ano de 2018, conforme
demonstram as tabelas abaixo, dos cursos com evasão acima dedemonstram as tabelas abaixo, dos cursos com evasão acima de
15%:15%:
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Para a redução destes índices pretende-se propor açõesPara a redução destes índices pretende-se propor ações
diferenciadas para as situações problema, desde o nivelamentodiferenciadas para as situações problema, desde o nivelamento
no início das aulas, recuperação continua, num trabalho conjuntono início das aulas, recuperação continua, num trabalho conjunto
com a Coordenação de Curso e apoio do professor responsávelcom a Coordenação de Curso e apoio do professor responsável
pela Orientação Educacional.pela Orientação Educacional.

ForçaForça
DenominaçãoDenominação Experiência e Qualificação DocenteExperiência e Qualificação Docente
DescriçãoDescrição
A experiência de nossos docentes é essencial para bomA experiência de nossos docentes é essencial para bom
desempenho dos alunos. O nível de escolaridade dos professoresdesempenho dos alunos. O nível de escolaridade dos professores
é o fator que mais pesa no nível de aprendizado dos alunos deé o fator que mais pesa no nível de aprendizado dos alunos de
nossa Unidadenossa Unidade

DenominaçãoDenominação Estrutura TecnológicaEstrutura Tecnológica
DescriçãoDescrição
Nossos equipamentos tecnológicos tem um papel importante naNossos equipamentos tecnológicos tem um papel importante na
formação dos alunos e influencia no desenvolvimento do trabalhoformação dos alunos e influencia no desenvolvimento do trabalho
dos mesmos.dos mesmos.

DenominaçãoDenominação Parcerias e Visitas TécnicasParcerias e Visitas Técnicas
DescriçãoDescrição
A atividade de visita técnica visa o encontro do acadêmico com oA atividade de visita técnica visa o encontro do acadêmico com o
universo profissional, sendo assim, proporcionamos diversasuniverso profissional, sendo assim, proporcionamos diversas
visitas e parcerias para complementação do que é visto em salavisitas e parcerias para complementação do que é visto em sala
de aula.de aula.

FraquezaFraqueza
DenominaçãoDenominação Absenteísmo DocenteAbsenteísmo Docente
DescriçãoDescrição
Devido ao grande número de faltas docentes, percebemos aDevido ao grande número de faltas docentes, percebemos a
principal fraqueza de nossa Unidade. A unidade precisa identificarprincipal fraqueza de nossa Unidade. A unidade precisa identificar
o problema e manter diálogos frequentes com os professoreso problema e manter diálogos frequentes com os professores
envolvidos.envolvidos.

DenominaçãoDenominação Falta de Funcionários AdministrativosFalta de Funcionários Administrativos
DescriçãoDescrição
A unidade possui apenas 12 funcionários administrativos,A unidade possui apenas 12 funcionários administrativos,
dificultando o atendimento aos discentes e docentes nos períodosdificultando o atendimento aos discentes e docentes nos períodos
de atendimentode atendimento

OportunidadeOportunidade
DenominaçãoDenominação Polo Turístico ReligiosoPolo Turístico Religioso
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DescriçãoDescrição
A Canção Nova necessita de mão de obra qualificada nas áreas deA Canção Nova necessita de mão de obra qualificada nas áreas de
serviços que variam desde atendimento médico ambulatorial,serviços que variam desde atendimento médico ambulatorial,
incluindo exames laboratoriais, atendimento fisioterápico e deincluindo exames laboratoriais, atendimento fisioterápico e de
farmácia, além de atendimento médico, psicológico e social,farmácia, além de atendimento médico, psicológico e social,
profissionais de turismo, devido a região sinuosa ao qual nosprofissionais de turismo, devido a região sinuosa ao qual nos
encontramos e administradores de empresas.encontramos e administradores de empresas.

DenominaçãoDenominação EmpregabilidadeEmpregabilidade
DescriçãoDescrição
Potencial empregabilidade voltada ao Turismo Religioso SetoresPotencial empregabilidade voltada ao Turismo Religioso Setores
Administrativos de empresas privadas e alta procura porAdministrativos de empresas privadas e alta procura por
profissionais da saúde.profissionais da saúde.

DenominaçãoDenominação EmpreendedorismoEmpreendedorismo
DescriçãoDescrição
O crescimento da economia no município e região, favorece oO crescimento da economia no município e região, favorece o
perfil empreendedor de nossos alunos.perfil empreendedor de nossos alunos.

AmeaçaAmeaça
DenominaçãoDenominação ETECs na RegiãoETECs na Região
DescriçãoDescrição
Proximidade de outras ETECs na região com os mesmos cursosProximidade de outras ETECs na região com os mesmos cursos
oferecidos em nossa Unidadeoferecidos em nossa Unidade

DenominaçãoDenominação Turnos de Trabalho de empresas da RegiãoTurnos de Trabalho de empresas da Região
DescriçãoDescrição
Os turnos de trabalho, que muitas empresas realizam acabam porOs turnos de trabalho, que muitas empresas realizam acabam por
prejudicar nossos alunos que trabalham, pois, segundoprejudicar nossos alunos que trabalham, pois, segundo
documentação, os horários não são flexíveis, exigindo dessadocumentação, os horários não são flexíveis, exigindo dessa
forma, que os alunos façam escolhas e na maioria das vezes aforma, que os alunos façam escolhas e na maioria das vezes a
opção é pelo trabalhoopção é pelo trabalho

DenominaçãoDenominação Oferta de Cursos SuperioresOferta de Cursos Superiores
DescriçãoDescrição
Devido ao grande número de Faculdades Acessíveis ao público aoDevido ao grande número de Faculdades Acessíveis ao público ao
nosso entorno.nosso entorno.

PrioridadePrioridade
DenominaçãoDenominação Reduzir 50% a evasão escolar nos CursosReduzir 50% a evasão escolar nos Cursos

Técnico Modular de Administração e ETIMTécnico Modular de Administração e ETIM
em Eletrônica em 20em Eletrônica em 20

DescriçãoDescrição
• Diagnosticar e trabalhar para acertar as lacunas de• Diagnosticar e trabalhar para acertar as lacunas de
aprendizagem com práticas pedagógicas diversificadas, paraaprendizagem com práticas pedagógicas diversificadas, para
reduzir as perdas; • Acompanhar o desenvolvimento do Plano dereduzir as perdas; • Acompanhar o desenvolvimento do Plano de
Trabalho Docente, mediante ao cronograma proposto, de modo aTrabalho Docente, mediante ao cronograma proposto, de modo a
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monitorar aprendizagem, relacionando ao plano de curso;monitorar aprendizagem, relacionando ao plano de curso;
intervindo quando necessário, para melhor adequação dointervindo quando necessário, para melhor adequação do
aprendizado; • Incentivar projetos e boas práticas, palestras comaprendizado; • Incentivar projetos e boas práticas, palestras com
ex-alunos, com profissionais da área motivando a permanênciaex-alunos, com profissionais da área motivando a permanência
nos cursos; • Trabalhar na recuperação continua em conjuntonos cursos; • Trabalhar na recuperação continua em conjunto
com a Coordenação de Curso e apoio do professor responsávelcom a Coordenação de Curso e apoio do professor responsável
pela Orientação Educacional, auxiliando os docentes sempre quepela Orientação Educacional, auxiliando os docentes sempre que
necessário, intensificando registros pertinentes as ações denecessário, intensificando registros pertinentes as ações de
recuperação realizadas.recuperação realizadas.

ObjetivoObjetivo
  

OBJETIVO GERAL:OBJETIVO GERAL:

  Promovere orientar projetos que visem a redução da evasão escolar, de forma interdisciplinar,  Promovere orientar projetos que visem a redução da evasão escolar, de forma interdisciplinar,
pautado em ação conjunta com toda unidade escolar. pautado em ação conjunta com toda unidade escolar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS::

Reduzir em 50% os índices de perda nos segundos módulos dos Cursos Técnicos emReduzir em 50% os índices de perda nos segundos módulos dos Cursos Técnicos em
Administração e Turismo Receptivo da Unidade 044, até 31de dezembro de 2019;Administração e Turismo Receptivo da Unidade 044, até 31de dezembro de 2019;
Capacitar os Docentes quanto às metodologias ativas existentes;Capacitar os Docentes quanto às metodologias ativas existentes;
Desenvolver projetos com práticas de ensino, onde o aluno aproxime teoria da prática;Desenvolver projetos com práticas de ensino, onde o aluno aproxime teoria da prática;
Diversificar metodologias, introduzindo a monitoria como forma de "boa prática, no auxílio aDiversificar metodologias, introduzindo a monitoria como forma de "boa prática, no auxílio a
evasão escolar";evasão escolar";
Monitorar pedagogicamente o aprendizado de acordo com o desenvolvido através do planoMonitorar pedagogicamente o aprendizado de acordo com o desenvolvido através do plano
de trabalho docente e ao estabelecido pelo plano de curso;de trabalho docente e ao estabelecido pelo plano de curso;
Monitorar as progressões parciais, para que não sejam motivo de desistência dos cursos eMonitorar as progressões parciais, para que não sejam motivo de desistência dos cursos e
consequentemente aumentem a taxa de evasão;consequentemente aumentem a taxa de evasão;
Cumprimento de 100% das Progressões Parciais até 16 de dezembro de 2019;Cumprimento de 100% das Progressões Parciais até 16 de dezembro de 2019;
Desenvolvimento de projetos comunitários, voltado para incentivo ao ingresso em cursosDesenvolvimento de projetos comunitários, voltado para incentivo ao ingresso em cursos
técnicos, como viabilidade para o mercado de trabalho.técnicos, como viabilidade para o mercado de trabalho.

MetaMeta
DenominaçãoDenominação Capacitar 100% dos professores eCapacitar 100% dos professores e

funcionários da secretaria acadêmica, nofuncionários da secretaria acadêmica, no
NSANSA

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Na era da tecnologia a escola esta buscando a inserção deNa era da tecnologia a escola esta buscando a inserção de
programas especializados que ajudarão no controle acadêmico. programas especializados que ajudarão no controle acadêmico. 
No ano de 2015 foi instalado na escola o NSA (sistema deNo ano de 2015 foi instalado na escola o NSA (sistema de
gerenciamento acadêmico) , com o propósito de organizar toda agerenciamento acadêmico) , com o propósito de organizar toda a
parte documental da escola. A intenção é que a gestão,parte documental da escola. A intenção é que a gestão,
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coordenação pedagógica e secretaria acadêmica tenham umacoordenação pedagógica e secretaria acadêmica tenham uma
visão holística da escola, em tempo real, facilitando a tomada devisão holística da escola, em tempo real, facilitando a tomada de
decisões.decisões.

DenominaçãoDenominação Elaboração de um plano de divulgação eElaboração de um plano de divulgação e
propaganda do vestibulinho, pelos alunospropaganda do vestibulinho, pelos alunos
dos cursos de administração e turismo.dos cursos de administração e turismo.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
Nossa unidade vem diminuindo o numero de demanda para todosNossa unidade vem diminuindo o numero de demanda para todos
os cursos do processo do vestibulinho. Sabemos da existência deos cursos do processo do vestibulinho. Sabemos da existência de
muitos fatores externos, porém muitos esforços deverão ser feitosmuitos fatores externos, porém muitos esforços deverão ser feitos
para reverter este quadro. Portanto é necessário uma intervençãopara reverter este quadro. Portanto é necessário uma intervenção
imediata e a longo prazo para recuperar a atratividade dos alunosimediata e a longo prazo para recuperar a atratividade dos alunos
pela escola, e este projeto é um dos quais iremos trabalhar.pela escola, e este projeto é um dos quais iremos trabalhar.

DenominaçãoDenominação Participar da semana de profissões ,Participar da semana de profissões ,
divulgando os cursos oferecidos peladivulgando os cursos oferecidos pela
unidade escolar, em 100% das escolas dounidade escolar, em 100% das escolas do
município, no período de 2019 a 2023município, no período de 2019 a 2023

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
Devido ao alto Índice de evasão e baixa demanda no vestibulinho,Devido ao alto Índice de evasão e baixa demanda no vestibulinho,
este projeto vem de encontro as nossas necessidades.este projeto vem de encontro as nossas necessidades.
Acreditamos que se divulgarmos de maneira diferenciada,Acreditamos que se divulgarmos de maneira diferenciada,
oferecendo a semana de profissões nas escolas, tiramos asoferecendo a semana de profissões nas escolas, tiramos as
duvidas, os alunos passam a conhecer melhor o curso e seduvidas, os alunos passam a conhecer melhor o curso e se
realmente gostam da área escolhida, evitando assim, arealmente gostam da área escolhida, evitando assim, a
desistência pela incompatibilidade e falta de conhecimento dodesistência pela incompatibilidade e falta de conhecimento do
curso escolhido. curso escolhido. 

DenominaçãoDenominação Aumentar , até 2019, em 50% do numero deAumentar , até 2019, em 50% do numero de
parcerias com instituições publicas eparcerias com instituições publicas e
privadasprivadas

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

22

DescriçãoDescrição
Acreditamos que aumentando o número de parceiros, aAcreditamos que aumentando o número de parceiros, a
visibilidade da unidade escolar aumenta, e consequetementevisibilidade da unidade escolar aumenta, e consequetemente
oportuniza-se estágios e estas parcerias como visitas técnicas eoportuniza-se estágios e estas parcerias como visitas técnicas e
em instituições públicas e privadas, aproximam os alunos daem instituições públicas e privadas, aproximam os alunos da
realidade do mundo do trabalho.realidade do mundo do trabalho.

DenominaçãoDenominação Capacitar 100% dos funcionários eCapacitar 100% dos funcionários e
professores para a melhoria da comunicaçãoprofessores para a melhoria da comunicação
interna até 2019.interna até 2019.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

44

DescriçãoDescrição
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Nas pesquisas que são feitas com a comunidade escolar, sempreNas pesquisas que são feitas com a comunidade escolar, sempre
detectamos o problema da comunicação. Portanto este projetodetectamos o problema da comunicação. Portanto este projeto
visa melhorar a comunicacão interna, visando diminuir problemasvisa melhorar a comunicacão interna, visando diminuir problemas
e colaborar com o bom funcionamento da UE.e colaborar com o bom funcionamento da UE.

DenominaçãoDenominação Promover práticas interdisciplinares dePromover práticas interdisciplinares de
ensino, atingindo em 100% a unidadeensino, atingindo em 100% a unidade
escolarescolar

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
O exercício da monitoria oportuniza um aprofundamento deO exercício da monitoria oportuniza um aprofundamento de
conteúdos ao exigir do aluno-monitor uma pesquisa constante econteúdos ao exigir do aluno-monitor uma pesquisa constante e
permite desenvolvimento de sua oratória; além de ser uma ótimapermite desenvolvimento de sua oratória; além de ser uma ótima
oportunidade de aproximação com o cenário da docência, bemoportunidade de aproximação com o cenário da docência, bem
como de crescimento pessoal e profissional, visto que há umcomo de crescimento pessoal e profissional, visto que há um
enriquecimento do seu currículo.enriquecimento do seu currículo.

DenominaçãoDenominação Redução da Evasão em 50% nos 1° MódulosRedução da Evasão em 50% nos 1° Módulos
dos cursos Técnico em Administração edos cursos Técnico em Administração e
Turismo ReceptivoTurismo Receptivo

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

55

DescriçãoDescrição
A aplicação de ações que nos façam alcançar as metasA aplicação de ações que nos façam alcançar as metas
estabelecidas dentro dos objetivos propostos. estabelecidas dentro dos objetivos propostos. 

DenominaçãoDenominação Estimular os alunos em relação à novasEstimular os alunos em relação à novas
culturasculturas

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Compreensão dos alunos sobre a importância da diversidadeCompreensão dos alunos sobre a importância da diversidade
cultural e o impacto disso em sua formação pessoal e profissional.cultural e o impacto disso em sua formação pessoal e profissional.

DenominaçãoDenominação Aumentar em 100% o número de visitasAumentar em 100% o número de visitas
técnicas no ano de 2019.técnicas no ano de 2019.

DuraçãoDuração
(anos)(anos)

11

DescriçãoDescrição
Este projeto visa melhorar a qualidade do processo ensino eEste projeto visa melhorar a qualidade do processo ensino e
aprendizagem dos cursos da ETEC 044 através de visitas técnicasaprendizagem dos cursos da ETEC 044 através de visitas técnicas
pré-agendadas pela coordenação.pré-agendadas pela coordenação.

DenominaçãoDenominação Padronização do Laboratório de EletrônicaPadronização do Laboratório de Eletrônica
DuraçãoDuração
(anos)(anos)

33

DescriçãoDescrição
Organizar a infraestrutura física do laboratório e estabelecerOrganizar a infraestrutura física do laboratório e estabelecer
procedimentos de uso para os kits didáticos nas disciplinasprocedimentos de uso para os kits didáticos nas disciplinas
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técnicas do curso de eletrônica integrado ao médio.técnicas do curso de eletrônica integrado ao médio.

ProjetosProjetos
DenominaçãoDenominação Divulga VestibulinhoDivulga Vestibulinho
Responsável(eiResponsável(ei
s)s)

Alisson Xavier Ferreira, José Luís deAlisson Xavier Ferreira, José Luís de
Carvalho, Vania LopesCarvalho, Vania Lopes

InícioInício 2019-02-062019-02-06
FimFim 2020-12-112020-12-11
DescriçãoDescrição
  

Projeto Interdisciplinar – Orientador EducacionalProjeto Interdisciplinar – Orientador Educacional

Meta envolvidaMeta envolvida: Redução da Evasão em 50% nos 1° Módulos: Redução da Evasão em 50% nos 1° Módulos
dos cursos Técnico em Administração e Turismo Receptivo,dos cursos Técnico em Administração e Turismo Receptivo,
aumentar a em pelo menos 70% a integração e a socializaçãoaumentar a em pelo menos 70% a integração e a socialização
entre todos os alunos envolvidos.entre todos os alunos envolvidos.

Cursos:Cursos: 1º Técnico de Turismo e 1º Técnico em Administração. 1º Técnico de Turismo e 1º Técnico em Administração.
As séries iniciais dos Etim (s): de Informática, Etim deAs séries iniciais dos Etim (s): de Informática, Etim de
Administração e Etim de Eletrônica.Administração e Etim de Eletrônica.

ProjetoProjeto  InterdisciplinarInterdisciplinar: Envolvendo os alunos e professores: Envolvendo os alunos e professores
ddas séries iniciais dos Etim (s): de Informática, Etim deas séries iniciais dos Etim (s): de Informática, Etim de
Administração e Etim de Eletrônica e dos cursos TécnicosAdministração e Etim de Eletrônica e dos cursos Técnicos
regulares de Administração e Turismo Receptivo.regulares de Administração e Turismo Receptivo.

TítuloTítulo: “Vivendo com Ética e socializando Valores”: “Vivendo com Ética e socializando Valores”

Objetivo:Objetivo: Vivenciar valores, aplicando na prática de situações do Vivenciar valores, aplicando na prática de situações do
cotidiano da escola, da família e da comunidade, um olhar críticocotidiano da escola, da família e da comunidade, um olhar crítico
e ético, que permita a tomada de decisões a fim de promovere ético, que permita a tomada de decisões a fim de promover
plenamente a cidadania.plenamente a cidadania.

JustificativaJustificativa: Os adolescentes, muitas vezes, possuem uma visão: Os adolescentes, muitas vezes, possuem uma visão
distorcida sobre limites, valores e direitos de cada um dentro dadistorcida sobre limites, valores e direitos de cada um dentro da
sociedade. O hábito do ouvir e de conversar, que transmite asociedade. O hábito do ouvir e de conversar, que transmite a
transmissão de valores necessários para uma convivência social,transmissão de valores necessários para uma convivência social,
tem sido, substituído por telas de celulares ou computadores.tem sido, substituído por telas de celulares ou computadores.
Com isso, valores entram em declínio e a sociedade torna-se umCom isso, valores entram em declínio e a sociedade torna-se um
lugar de convívio difícil e desalentador. No entanto, os valoreslugar de convívio difícil e desalentador. No entanto, os valores
morais, éticos e cidadania precisam ser enfatizados pela família emorais, éticos e cidadania precisam ser enfatizados pela família e
pela escola, a fim de promover um suporte especial aos nossospela escola, a fim de promover um suporte especial aos nossos
jovens. Sabemos que os conflitos sociais são geradores de evasãojovens. Sabemos que os conflitos sociais são geradores de evasão
escolar e esta realidade tem que ser trabalhada de formaescolar e esta realidade tem que ser trabalhada de forma
consciente e pedagógicamente com metodologias ativas.consciente e pedagógicamente com metodologias ativas.
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 Diante do exposto é de uma relevância única e primordial Diante do exposto é de uma relevância única e primordial
exercer a ética e a cidadania na escola, desse modo, este projetoexercer a ética e a cidadania na escola, desse modo, este projeto
pedagógico é de grande importância não somente para docentespedagógico é de grande importância não somente para docentes
e estudantes, mas para toda a comunidade escolar, família ee estudantes, mas para toda a comunidade escolar, família e
sociedade.sociedade.

Metodologia:Metodologia: A aplicação de ações que nos façam alcançar as A aplicação de ações que nos façam alcançar as
metas estabelecidas dentro dos objetivos supracitados serámetas estabelecidas dentro dos objetivos supracitados será
mediada dentro das disciplinas em consonância aos conteúdos,mediada dentro das disciplinas em consonância aos conteúdos,
embora sejam também realizadas ações interdisciplinares, a fimembora sejam também realizadas ações interdisciplinares, a fim
de envolver os estudantes em atividades que o permita observarde envolver os estudantes em atividades que o permita observar
na prática e com um olhar multidimensional para os princípiosna prática e com um olhar multidimensional para os princípios
éticos necessários para conviver de forma cidadã no meio social.éticos necessários para conviver de forma cidadã no meio social.
Este projeto acontecerá de forma organizada e orientada pelasEste projeto acontecerá de forma organizada e orientada pelas
docentes mediadoras do projeto e de acordo com o calendáriodocentes mediadoras do projeto e de acordo com o calendário
apresentado neste projeto. Acontecerão reuniões com osapresentado neste projeto. Acontecerão reuniões com os
representantes discentes, levantamento das questões éticas querepresentantes discentes, levantamento das questões éticas que
mais afligem os alunos e a partir daí as ações serão elaboradas,mais afligem os alunos e a partir daí as ações serão elaboradas,
desenvolvidas e acompanhadas pelas docentes orientadoras.desenvolvidas e acompanhadas pelas docentes orientadoras.

Cronograma:Cronograma:

AtividadeAtividade ResponsávelResponsável DataData Check-listCheck-list

Reunião de Planejamento doReunião de Planejamento do
ProjetoProjeto

Ester Carolina/VaniaEster Carolina/Vania
LopesLopes

21/03/201821/03/2018
Varal da ÉticaVaral da Ética Ester Carolina/VaniaEster Carolina/Vania

LopesLopes
25/04/201825/04/2018

Palavras mágicas com o muralPalavras mágicas com o mural
da convivênciada convivência

Ester Carolina/VaniaEster Carolina/Vania
LopesLopes

30/05/201830/05/2018
Teatro Vivenciando e ensinandoTeatro Vivenciando e ensinando

valores-valores-
Ester Carolina/VaniaEster Carolina/Vania

LopesLopes
21/06/201821/06/2018

A ética na leitura e na redação;A ética na leitura e na redação;

Concurso de PoesiasConcurso de Poesias

Ester Carolina/VaniaEster Carolina/Vania
LopesLopes

21/07/201821/07/2018

Exposição sobre DireitosExposição sobre Direitos
Humanos –ParceriaHumanos –Parceria

Descentralizada de SilveirasDescentralizada de Silveiras

Ester Carolina/VaniaEster Carolina/Vania
LopesLopes

21/08/201821/08/2018
Palestras no dia da PazPalestras no dia da Paz Ester Carolina/VaniaEster Carolina/Vania

LopesLopes
21/09/201821/09/2018

Ética e Cidadania na internet:Ética e Cidadania na internet:
código de condutacódigo de conduta

Ester Carolina/VaniaEster Carolina/Vania
LopesLopes

21/10/201821/10/2018
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Cinéticos – filmesCinéticos – filmes
comportamentaiscomportamentais

Ester Carolina/VaniaEster Carolina/Vania
LopesLopes

21/11/201821/11/2018

Concurso do Rap da cidadaniaConcurso do Rap da cidadania

Ester Carolina/VaniaEster Carolina/Vania
LopesLopes

05/12/201805/12/2018
Avaliação do ProjetoAvaliação do Projeto Ester Carolina/VaniaEster Carolina/Vania

LopesLopes
15/12/2018 15/12/2018 

Resultados EsperadosResultados Esperados::

ü Redução da evasão escolar em 50% nos cursos envolvidos noü Redução da evasão escolar em 50% nos cursos envolvidos no
ano letivo de 2018;ano letivo de 2018;

ü Aumentar em pelo menos 70% as metodologias ativas voltadasü Aumentar em pelo menos 70% as metodologias ativas voltadas
para a ética as séries iniciais dos Etim (s): de Informática, Etim depara a ética as séries iniciais dos Etim (s): de Informática, Etim de
Administração e Etim de Eletrônica. e cidadania na escola, famíliaAdministração e Etim de Eletrônica. e cidadania na escola, família
e na comunidade.e na comunidade.

ü Melhoria das relações sociais e éticas em todo o ambienteü Melhoria das relações sociais e éticas em todo o ambiente
escolar.escolar.

Professores responsáveis:Professores responsáveis:

Ester Carolina Gomes Luiz de PaulaEster Carolina Gomes Luiz de Paula – Orientadora Educacional – Orientadora Educacional
e Docente do Curso Técnico de Enfermagem.e Docente do Curso Técnico de Enfermagem.

Vania Maira R. LopesVania Maira R. Lopes – Coordenadora do Etim e Docente do – Coordenadora do Etim e Docente do
Etim – História, Ética e Cidadania Organizacional.Etim – História, Ética e Cidadania Organizacional.
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