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EDITAL 003/2021 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO PARA ATUAÇÃO COMO 

COORDENADOR DE PROJETOS (AGENTE DE INOVAÇÃO – 20 HAEs) NA INOVA 

CPS 

 

As atividades dos Agentes de Inovação propostas nesse Edital terão início no dia 16 

de fevereiro de 2021, com término previsto para 31 de janeiro de 2022. 

A quantidade de horas-atividade atribuídas será de até 20 HAES/semana e a 

atribuição das HAEs e consequentemente das atividades estará instrumentada nas 

diretrizes da INOVA CPS.  

 

1. PERFIL DO AGENTE DE INOVAÇÃO 

 

A mobilização do conhecimento requer um ambiente com instrutores bem 

qualificados e capacitados para desenvolver ações criando um ambiente favorável para 

a disseminação da cultura da inovação e do empreendedorismo.  

Professores com perfil inovador e empreendedor são educadores que, além de 

ministrarem aulas e auxiliarem no desenvolvimento de futuros profissionais, também 

buscam soluções para melhorar a área em que atuam e oferecerem novas experiência 

de aprendizado. Basicamente, são professores com boas ideias e espírito 

empreendedor.  

Nesse sentido, a INOVA CPS tem em seu grupo, os agentes de inovação, que 

são professores com perfil de enfrentar desafios como um fator positivo 

desempenhando suas funções em consonância com os valores do CEETEPS, 

contribuindo dessa forma com o processo de inovação e empreendedorismo em nossa 

instituição unificando metodologias e métodos. Nesse contexto, é necessário que o 

candidato a Agente de Inovação possua as características descritas a seguir: 

- Criatividade para pensar em novos projetos, ações e realizações 

- Facilidade de comunicação  

- Habilidade de relacionamentos 

- Iniciativa e capacidade para agir de maneira oportuna e adequada sobre a 

realidade, apresentando soluções, facilitando acontecimentos e se antecipando às 

situações 

- Aptidão para executar corretamente as instruções.  

- Determinação, capacidade de manter-se firme e constante em seus propósitos, 

porém, sem perder a objetividade e clareza frente às situações (saber perceber limites). 

 

2. ATRIBUIÇÕES DE ATIVIDADES 

 

I. Reunir-se com Gestores das unidades dos CEETEPS/Coord de 

Curso/Coord Pedagógicos da sua regional; 

II. Promover o desenvolvimento de ambientes de inovação e 

empreendedorismo nas unidades da sua regional, bem como de parcerias 

estratégicas com incubadoras de empresas, centros de inovação e parques 

tecnológicos localizados em seu entorno socioeconômico; 



                                                                                                                         
 

Assessoria de Inovação Tecnológica - INOVA CPS 
Rua dos Andradas 140 - CEP 01208-000 - São Paulo 

+55 11 3224 3336 

III. Realizar capacitações docentes em assuntos específicos no âmbito do 

empreendedorismo e inovação de acordo com as diretrizes da Direção da 

INOVA CPS; 

IV. Desenvolver todas as atividades pertinentes à Trilha do Empreendedorismo 

e Inovação da qual fazem parte a Escola de Inovadores, Vitrine INOVA CPS 

e Acelera INOVA CPS. 

V. Organizar Eventos conforme as diretrizes da INOVA CPS; 

VI. Identificar as propostas de projetos desenvolvidos nas unidades com 

potencial de negócios; 

VII. Transferir informações da INOVA CPS às unidades; 

VIII. Suporte ao atendimento de projetos das unidades; 

IX. Identificar as áreas de conhecimento/especificidade da regional que atua; 

X. Auxiliar na execução e consecução de projetos de empreendedorismo da 

sua regional bem como eventos de empreendedorismo e inovação 

propostos pela INOVA CPS. 

Todas as ações deverão ser realizadas com as unidades através visitas e de 

ferramentas que permitam reuniões em ambiente virtual, ou seja, Teams, Google Meet, 

Discord, ou outros meios requeridos pela INOVA CPS. 

Para a execução de suas atividades, o Agente de Inovação terá o apoio e a 

coordenação da Gestão de Projetos da INOVA CPS. 

 

 

3. NÚMERO TOTAL DE VAGAS E ÁREA DE ABRANGENCIA  

 

O número total são 2 vagas para os professores atuarem como Agentes de 

Inovação. O candidato deve atuar como professor (a) indeterminado em algum dos 

municípios da região que integra cada conjunto apresentado abaixo (área de 

abrangência): 

 

Vaga por 
região 

Código Etec/Fatec Município Etec/Fatec 

 

1 VAGA 

 243   Etec de Itararé Itararé 

 49   Etec Dr. Dario P. Pedroso Taquarivaí 

 50   Etec Dr. Demétrio A. Júnior Itapeva 

 140   Etec Profª Terezinha M. Santos Taquarituba 

174 Fatec Capão Bonito Capão Bonito 

124 Etec Dr. Celso Charuri Capão Bonito 

 

 

1 VAGA 

153 Etec de Praia Grande  Praia Grande 

129 Fatec Praia Grande Praia Grande 

107 Etec Adolpho Berezin Mongaguá 

266 Etec de Peruíbe Peruíbe 

158 Etec de Itanhaém  Itanhaém 

194 Etec Drª Ruth Cardoso  São Vicente 

152 Etec Alberto Santos Dumont Guaruja  
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35 Etec Aristóteles Ferreira Santos 

181 Etec de Cubatão Cubatao 

122 Etec Dona Escolástica Rosa Santos 

5 Fatec Baixada Santista Santos 

 

 

 

4 – PERIODO DE INSCRIÇÕES E CONDIÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS 

VAGAS 

 

O período de inscrições para atuar como Agente de Inovação da INOVA CPS 

será do dia 01 de fevereiro a 10 de fevereiro de 2021. 

Os interessados deverão proceder da seguinte forma: 

1 -  enviar e-mail com seu currículo Lattes bem como seus dados de contato 

(unidade que é concursado e telefones (da unidade e pessoal) para 

gp.inova@cps.sp.gov.br .  
2 – Apresentar a declaração constante no anexo A, com a ciência do Diretor da 

unidade que ele está participando do processo seletivo de chamada pública. 

Após o recebimento dos arquivos será enviado um e-mail de confirmação de 

recebimento. 

3 – Após o recebimento da documentação referida acima dentro do prazo do 

edital, se dispor a participar de entrevista on-line a ser devidamente agendada pela 

gestão da INOVA CPS. 

 

O(s) selecionados será (ão) informados sobre a indicação até a dia 15 de 

fevereiro de 2021 pelo endereço de e-mail cadastrado. 

 

 

São Paulo, 01 de fevereiro de 2021. 

 

 

 

 

Prof Dra. Simoni Maria Gheno 

INOVA CPS 

  

mailto:gp.inova@cps.sp.gov.br
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ANEXO A 

 

 

São Paulo, _____de _____________ de 2021. 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 
 

 

Declaro para os devidos fins que o(a) 

Professor(a)_____________________________________________________________ 

é docente desta Unidade do CEETEPS contratado(a) por prazo indeterminado e que é de 

meu conhecimento a sua solicitação de afastamento das aulas para inscrever-se nesse 

Edital de Chamada Pública para o exercício da atividade de Coordenador(a) de Projetos 

na Assessoria de Inovação Tecnológica do CEETEPS (20 HAEs). 

      Em caso de ser selecionado(a) por meio 

desse processo de seleção, esta Diretoria providenciará para que tenha suas aulas 

atribuídas, em substituição, transferidas a outro(a) docente, como também, tomará 

providências junto à URH do CEETEPS para agilizar o respectivo processo de modo a que 

possa cumprir os respectivos cronogramas. 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 
 
 

_________________________ 
DIRETOR(A) 

NOME DA UNIDADE DO CEETEPS 
CARIMBO DO(A) DIRETOR(A) 

 


