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EDITAL INOVA CPS 012/2021 

 
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA ATUAÇÃO 

COMO COORDENADOR DE PROJETOS NA INOVA CPS NAS ÁREAS DE DESIGN, 

COMUNICAÇÃO E MARKETING 

A Assessoria de Inovação Tecnológica do CEETEPS - INOVA CPS comunica a abertura 

de seleção interna para 1 (uma) vaga de Coordenador de Projetos, conforme as 

atividades abaixo, com carga horária de 8 HAE’s sem gratificação, para atuação junto à 

INOVA CPS. 

As atividades do Coordenador de Projetos deste Edital estão descritas abaixo e terão 

início no dia 01 de fevereiro de 2022 com seu respectivo seu término em 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’s (horas atividades 

específicas sem gratificação). 

 

 
1. PERFIL GERAL DO COORDENADOR DE PROJETOS 

1.1. Colaborador apto a planejar, monitorar, controlar e avaliar conteúdos para 

mídias sociais da INOVA CPS; 

1.2. Colaborador apto a criar conteúdos e designs para mídias sociais, 

ambientes web e outros. 

 
2. DAS VAGAS E ATIVIDADES ESPECÍFICAS 

 

1 (uma) vaga para atuar em 

Design, Comunicação e 

Marketing para a INOVA CPS. 

8 HAE’s 

- Criar, revisar e adequar conteúdos de design, comunicação e 
marketing para mídias sociais e outros ambientes web; 

 

- Reunir-se periodicamente com a gestão da INOVA CPS para 
discutir e implementar designs, comunicação e marketing para 
desenvolvimento de conteúdo para mídias sociais, ambientes web 
e outros; 
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Para a execução das atividades, objeto deste edital, o Coordenador de Projetos terá o 

acompanhamento e supervisão da área de gestão da INOVA CPS. 

3. REQUISITOS DE SELEÇÃO 

3.1. .Ser professor do CEETEPS por tempo indeterminado; 

3.2. .Ser graduado em cursos relacionados à Design, Comunicação Visual 

e/ou Marketing; 

3.3. .Ter disponibilidade   para   participar   de   reuniões   em   ambiente   virtual 

e presencial (quando estas forem retomadas e havendo necessidade para 

tal); 

3.4. .Possuir habilidade no uso de ferramentas: arquivos em nuvem; 

formulários eletrônicos; ferramentas gráficas em geral; Powerpoint. 

 

 
4. MANIFESTAÇÃO DOS INTERESSADOS 

4.1. .Preencher a ficha de inscrição (anexo 1) com manifestação de interesse pela 

vaga, a respectiva assinatura e o “de acordo” do Diretor da Unidade de Ensino 

da sede do contrato de trabalho e/ou ampliação; digitalizar e encaminhar em 

arquivo pdf para o endereço eletrônico gp.inova@cps.sp.gov.br e 

inova@cps.sp.gov.br impreterivelmente até a data do fechamento das 

inscrições; 

4.2. .Inserir no corpo da mesma mensagem do item anterior: 

(i) nome completo; 

(ii) telefone celular pessoal. 

4.3. .A abertura de inscrições se dará na data de 30 de novembro à 10 de 

dezembro até 23h59, sendo que não serão aceitas as inscrições fora deste 

prazo. 

 
5. DA SELEÇÃO 

O processo de seleção dos coordenadores de projetos será realizado por meio 

de: 
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5.1. .Análise    da    adequação    dos    selecionados    aos    requisitos    do Edital, 

desconsiderando-se os candidatos que não se adequem à formação 

profissional e ciência da Direção da Unidade de Ensino); 

5.2. .Exame do perfil dos selecionados por meio de entrevista a ser agendada por 

meio digital conforme o cronograma a seguir. 

Etapa Datas 

Inscrição – Envio da ficha de inscrição de acordo 
com as instruções; 

de 30/11/2021 à 14/12/2021 

Divulgação dos selecionados para a entrevista; 15/12/2021 

Entrevistas por meio digital (teams); 16/12/2021 

Divulgação do resultado 20/12/2021 

* Este cronograma poderá ser readequado conforme necessidade da área de gestão da INOVA CPS. 

 
 
 

6. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

6.1. .Atender descrição/perfil da função e atribuições da vaga; 

6.2. .Disponibilidade de 8 HAE’s semanais para trabalho. 

 
 

7. RESULTADO E VALIDADE DO PROCESSO 

7.1 .O presente Edital tem a validade de 1 (um) ano e emitirá uma lista de 

remanescentes/cadastro-reserva com a classificação dos candidatos. 

7.2 .A lista de aprovados com a respectiva classificação será divulgada via e-mail 

1 (um) dia após a finalização das entrevistas, conforme cronograma 

apresentado no item 5 (cinco) deste Edital. 

 
 

                                       São Paulo, 30 de novembro de 2021 
 

Assessoria de Inovação Tecnológica do CEETEPS – INOVA CPS 
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(Anexo 1) 
 

Eu,professor(a)      , 

Matrícula nº , RG nº  , CPF nº  , 

telefone de contato no (DDD) , email   , 

lotado na Etec/Fatec    , OP nº , 

tenho   interesse    em    concorrer    ao    edital    INOVA    CPS    no    xx/    2022,    função 

  dispondo-me a trabalhar 8 HAE’s/semana com o projeto 

especificado no Edital. 

Para tanto, declaro a confirmação da minha disponibilidade de acordo com o quadro abaixo já 

analisado e autorizado pelo Diretor da minha Unidade: 

 

Dia da semana Horários disponíveis no 1 0 semestre de 2022 

Segunda-feira  

Terça-feira  

Quarta-feira  

Quinta-feira  

Sexta-feira  

Total de Horas (em HAEs)  

Local e data: 
 

Atenciosamente, 
 
 

 

(nome e assinatura do professor) 
 

Ciente e de acordo, 
 
 

 

(carimbo e assinatura da Direção) 
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