
ESTABELECE O PROCESSO DE INGRESSO NOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO 

ÂMBITO DA MODALIDADE “MÓVEL” DO PROGRAMA NOVOTEC 

 

A modalidade Novotec Móvel oferece vagas em cursos de qualificação profissional, por 

meio do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – Ceeteps, aos 

estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio nas escolas estaduais da rede 

do Estado de São Paulo; 

 

Os cursos de qualificação profissional do Novotec Móvel serão realizados em unidades 

móveis pedagogicamente adaptadas para a realização de cursos em espaços 

disponibilizados pelas prefeituras dos municípios. O número de vagas abertas e locais 

de execução dos cursos serão divulgadas no site do Novotec (www.novotec.sp.gov.br). 

Outros espaços pedagogicamente adequados serão considerados mediante aprovação 

do órgão gestor do Programa Novotec; 

 

A carga horária do Programa Novotec Móvel terá duração aproximada de 30 dias, 

equivalente a 100 horas-aula, conforme especificação de cada curso, executadas em 

um mês, distribuídas entre os 5 dias úteis da semana. 

 

O público-alvo, ou seja, aqueles aptos a realizarem matrícula nos cursos, são os 

estudantes regularmente matriculados em escolas estaduais da Rede de Ensino Médio 

e EJA do Estado de São Paulo, comprovado via Registro do Aluno (RA) válido e ativo. 

São jovens com idade igual ou superior a 16 (dezesseis) anos, residentes no estado de 

São Paulo. 

O jovem pode se inscrever no curso independentemente de sua série ou escola onde 

estuda. 

 

O ingresso nas vagas que serão oferecidas pelo Novotec Móvel seguirá o que dita este 

documento. O início das aulas está previsto para o dia 21 de novembro de 2019, e 

término previsto para até 20/12/2019. 

 

1. DO INGRESSO 

 

O ingresso nos cursos de qualificação profissional do Novotec Móvel será realizado 

mediante processo de inscrição, seleção e matrícula, com aproveitamento dos 

candidatos até o limite das vagas oferecidas para cada curso, turma e localidade; 

 

As vagas que serão disponibilizadas pela modalidade Novotec Móvel constarão em 

lista publicada no site www.novotec.sp.gov.br. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

As inscrições no Novotec Móvel de 2019, serão efetuadas somente por meio 

eletrônico, no site www.novotec.sp.gov.br; 

 

As inscrições eletrônicas deverão ser efetuadas no período de 04 de novembro até 10 

de novembro de 2019, seguindo o procedimento abaixo: 
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a. Preenchimento do número de Registro do Aluno (RA) e da Data de 

Nascimento; 

b. Preenchimento das demais informações na Ficha de Inscrição; 

c. Escolha do curso; 

d. Escolha do turno e da turma; 

e. Finalizar a inscrição. 

 

O inscrito poderá escolher 1 curso como opção; cada indivíduo poderá se inscrever 

apenas uma vez, assim como poderá realizar a matrícula em apenas um curso. 

 

Caso o inscrito verifique inconsistências nos dados que são preenchidos pelo sistema, 

este deverá comparecer à secretaria da escola onde estuda e se informar. 

 

As turmas serão formadas de acordo com o limite de vagas estabelecido em cada 

curso e unidade móvel, com exatamente 20 estudantes. 

 

3. DA FORMAÇÃO DE TURMAS E SELEÇÃO 

 

No caso em que haja mais número de inscritos do que vagas disponibilizadas, as 

turmas serão formadas a partir dos critérios prioritários, não eliminatórios, descritos 

abaixo. 

 

Formarão as turmas os inscritos que atenderem prioritariamente os critérios abaixo 

listados 

 

1. Declaradamente desempregados no momento da inscrição; 

2. Menor renda declarada no momento da inscrição; 

3. Sorteio (em caso de empate nos demais critérios) 

 

4. DA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE TURMAS E DO CADASTRO DE RESERVA 

 

No dia 11 de novembro de 2019 será divulgada a lista de turmas e alunos 

selecionados, convocados para matrícula em primeira chamada; e a lista de cadastro 

de reservas. A consulta será pelo site www.novotec.sp.gov.br; 

 

A verificação das listas é de inteira responsabilidade do inscrito ou de seu 

representante legal; 

 

Ao final das inscrições e após a divulgação da lista dos selecionados e da lista de 

cadastro de reservas, estará aberto durante os dois dias úteis subsequentes à data de 

publicação o período de entrada de recursos. O inscrito que optar por entrar com 

recurso deverá acessar o site www.novotec.sp.gov.br e seguir as instruções. 

 

5. DO PROCESSO DE MATRÍCULA 

 

A matrícula deverá ser efetuada pessoalmente nas unidades móveis participantes do 

Programa Novotec Móvel, conforme consta na lista de divulgação publicada no site; 
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O estudante que consta na lista de selecionados, convocado em primeira chamada, 

deverá comparecer na unidade entre os dias 21 de novembro e 22 de novembro de 

2019 no mesmo horário e local indicado no email e telegrama de convocação para 

efetivar a matrícula. 

 

O estudante que consta na lista do cadastro de reservas, após o período estabelecido 

para a matrícula da primeira chamada, deverá verificar no site se há a segunda 

chamada na turma e curso em que ele se inscreveu. O período de matrículas da 

segunda chamada será divulgado juntamente com a lista, no site; 

 

O período de matrículas aqui mencionado poderá ser alterado desde que devidamente 

publicado no site; 

 

Para efetuar a matrícula, o estudante deve portar obrigatoriamente a seguinte 

documentação: 

 

a) Documento comprobatório de identidade; Serão aceitos: Carteira de 

identidade (RG), Carteira de trabalho; CNH (Carteira Nacional de Habilitação); 

passaporte emitido pela Polícia Federal; carteira profissional (como da Ordem 

dos Advogados do Brasil- OAB); carteira de identificação funcional (como o  

CRM); identificação militar ou qualquer outro documento público ou Registro 

Nacional de Estrangeiros (RNE); 

b) CPF 

 

O inscrito convocado em qualquer uma das listas que não efetuar sua matrícula na 

data marcada perderá o direito à vaga e seu nome não constará de quaisquer outras 

listas que porventura sejam divulgadas; 

 

A matrícula do estudante selecionado poderá ser efetuada por seu representante 

legal, devidamente munido de documentação que comprove o vínculo, e da 

documentação obrigatória do estudante; 

 

Haverá convocação de segunda chamada dos inscritos constantes na lista de reserva, 

por metodologia aleatorizada, via sorteio, em casos de: 

a) Não preenchimento do total de vagas disponibilizadas por turma, curso e 

localidade 

b) Havendo desistência ou desligamento de matriculados 

 

 

 

 

 

6. Cronograma 



 

CRONOGRAMA 

Evento Data 

Período de inscrições De 04/11/2019 a 10/11/2019 

Divulgação do resultado preliminar 11/11/2019 

Período de Matrículas 1ª chamada 21/11/2019 a 22/11/2019 

Interposição de recurso 12 e 13/11/2019 

Análise dos recursos 14/11/2019 

Divulgação de lista final 14/11/2019 

Início previsto das aulas 21/11/2019 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Os casos omissos e eventuais dúvidas na aplicação das normas previstas neste Edital 

serão dirimidos pela Coordenação de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante 

– CETTPRO, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico – SDE, pela Secretaria de 

Educação – SEE, do Governo do Estado de São Paulo, e pelo Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza – Ceeteps. 

 

No caso do não preenchimento do mínimo de vagas, a turma poderá ser cancelada ou 

adiada. Todos os matriculados serão avisados via e-mail ou por telefone anteriormente 

a data de início da turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RETIFICAÇÃO DE CRONOGRAMA DO PROCESSO DE INGRESSO NOS CURSOS DE 

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA MODALIDADE “Móvel” DO PROGRAMA 

NOVOTEC: 

Acrescenta-se como documento necessário para realizar a matrícula o CPF do aluno; 

Fica estabelecido por meio deste documento a retificação do cronograma do Novotec Móvel 

de acordo com as informações fornecidas abaixo, prevendo a prorrogação dos prazos: 

 

 

 

CRONOGRAMA 

Evento Data 

Período de inscrições De 04/11/2019 a 10/11/2019 

Divulgação do resultado preliminar 11/11/2019 

Período de Matrículas 1ª chamada 21/11/2019 a 23/11/2019 

Interposição de recurso 11 e 12/11/2019 

Análise dos recursos 13/11/2019 

Divulgação de lista final 13/11/2019 

Início previsto das aulas 21/11/2019 

 

Esta retificação entra em vigor na data da sua publicação 

 

DANIEL BARROS 

Coordenador  


