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EDITAL 009/2021 

 

EDITAL DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO PARA ATUAÇÃO COMO 

COORDENADOR DE PROJETOS (Desenvolvedor – 20 HAEs) NA INOVA CPS 

 

As atividades do(a) Coordenador(a) de Projeto propostas nesse Edital terão início no dia 1º 

de fevereiro de 2022, com término previsto para 31 de janeiro de 2023. 

 

A remuneração se dará de acordo com o valor hora-aula da respectiva categoria do 

docente selecionado, sendo as horas atribuídas como HAE (horas atividades específicas). 

 

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. REQUISITOS 

 

• Experiência prévia nas linguagens de programação WEB utilizadas no Framework da 

Plataforma (ex:Javascript, PHP, Java); 

• Experiência em banco de dados web, a exemplo: MySQL, MariaDB, PostgreSQL 

• Experiência com ferramentas de versionamento de código (GIT) 

• Habilidades interpessoais de escrita e de comunicação verbal; 

• Experiência em criação de APIs; 

• Experiência em code review e homologação; 

• Proatividade; 

• Conhecimento em metodologias ágeis (Scrum/Kanban); 

• Conhecimento em microsserviços; 

• Experiência em plataformas nocode/lowcode. Ex. Wordpress, Bubble, 

 

 

2. ATIVIDADES E RESPONSABILIDADES 

 

• Reunir-se com a equipe e a gestão do projeto; 

• Integrar, como desenvolvedor, a equipe do Projeto da Plataforma CPS – Programa de 

Competências e Aprendizados para a Vida. 

• Desenvolver e prestar manutenção de aplicações web; 

• Realizar a manutenção e criação de novas funcionalidades em framework a ser definido; 

• Desenvolver funcionalidades no Back-End; 

• Buscar novas ferramentas e técnicas para a melhoria contínua de nossos sistemas; 

• Aplicar melhores práticas de documentação de código desenvolvido; 

• Desenvolver e sustentar integrações; 

• Todas as ações deverão ser realizadas no período e na quantidade de HAEs 

disponibilizadas por meio de ferramentas que permitam reuniões em ambiente virtual, tais 

como, Teams, Google Meet ou outros meios requeridos pela INOVA CPS e, eventualmente, 

de modo presencial. 
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Para a execução de suas atividades, o(a) professor(a) terá o apoio e a coordenação da 

Gestão de Projetos da INOVA CPS. 

 

3. NÚMERO TOTAL DE VAGAS  

O número total é de 2 vagas, sendo que o preenchimento dependerá de autorização 

superior. 

 

 

4. PERIODO DE INSCRIÇÕES  

 

O período de inscrições para atuar como Coordenador(a) de Projeto na INOVA CPS será do 

dia 22 de novembro a de 02 dezembro de 2021. 

 

 

5. CONDIÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS VAGAS 

 

Ser professor(a) do CEETEPS contratado por tempo indeterminado. 

 

 

6. DAS INSCRIÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

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(a) e telefones (da unidade e pessoal) para gp.inova@cps.sp.gov.br até o prazo que 

consta no item “período de inscrições”. 
2 – Apresentar a declaração constante no anexo A, com a ciência do(a) Diretor(a) da 

unidade que o(a) docente está participando deste processo seletivo. 

3 – Após o recebimento da documentação referida acima dentro do prazo do edital, se dispor 

a participar de entrevista online a ser devidamente agendada pela gestão da INOVA CPS, em que, 

após a análise do currículo pela Inova CPS, serão externados pelo(a) candidato(a) os requisitos 

para que se possa realizar a devida seleção do(a) candidato(a). 

 

 

O presente Processo tem a validade de 1 (um) ano. 

 

O(s) selecionado(s) será(ão) informados sobre a indicação até a data de 15 de dezembro 

de 2021 pelo endereço de e-mail enviado no ato da inscrição. O resultado também será 

disponibilizado no site da INOVA CPS. 

 

 

São Paulo, 19 de novembro 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)_____________________________________________________________, matrícula 

nº _______________________, 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 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) 

 


