ESTABELECE AS NORMAS OPERACIONAIS DO PROCESSO DE INGRESSO NOS CURSOS DE
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NO ÂMBITO DA MODALIDADE “EXPRESSO” DO PROGRAMA
NOVOTEC, PARA A OFERTA DE VAGAS NO 1° SEMESTRE DE 2021

1. DA MODALIDADE NOVOTEC EXPRESSO
A modalidade Novotec Expresso oferece vagas em cursos de qualificação profissional,
por meio de escolas técnicas ou instituições tecnológicas de ensino superior, aos jovens
entre 14 e 24 anos, com ensino fundamental completo, residentes do Estado de São
Paulo;
Os cursos de qualificação profissional do Novotec Expresso serão realizados nos espaços
das Escolas Técnicas e Faculdades de Tecnologia. Outros espaços pedagogicamente
adequados serão considerados mediante aprovação do órgão gestor do Programa
Novotec;
A carga horária do Programa Novotec Expresso terá duração aproximada de 120 horas,
equivalente a 144 aulas de 50 minutos, conforme especificação de cada curso,
executadas em um semestre letivo. Caberá a unidade ofertante do curso a distribuição
semanal da carga horária, que estará detalhada ao estudante selecionado no ato da
matrícula.
O ingresso nas vagas que serão oferecidas pelo Novotec Expresso no 1° semestre de
2021 seguirá o que dita este documento. O início das atividades está previsto para março
de 2021, e seguirá o calendário letivo da unidade ofertante do curso.

2. DO PÚBLICO ALVO:
O público-alvo apto a realizar inscrição nos cursos é toda e qualquer pessoa que se
enquadrar nos critérios abaixo descrito:
a. Jovens, com idades entre 14 e 24 anos, residentes do Estado de São Paulo e com
ensino fundamental completo. Dentro deste público-alvo, haverá prioridade
para:
i. Alunos e alunas de qualquer série do ensino médio, regularmente
matriculados em escolas da rede estadual, incluindo estudantes da
Educação de Jovens e Adultos (EJA) de nível médio;
ii. Alunos e alunas de qualquer sério do ensino médio de ETECs;
Parágrafo único: No momento do cadastro, o jovem que está no ensino médio em
escola pública da rede estadual deverá preencher o número do Registro de Aluno (RA)
para obter prioridade na inscrição. O jovem que está no ensino médio da ETEC deverá
preencher o número do seu Registro de Matrícula (RM).

3. DO INGRESSO:
O ingresso nos cursos de qualificação profissional do Novotec Expresso 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;

4. DAS INSCRIÇÕES:
As inscrições no Novotec Expresso, 1º semestre de 2020, serão efetuadas somente por
meio eletrônico, no site www.novotec.sp.gov.br;
As inscrições eletrônicas deverão ser efetuadas até 09 de março de 2021, seguindo o
procedimento abaixo:
a. Caso o jovem não possua cadastro:
i. Cadastro na Área do Aluno
ii. Preenchimento do Nome do Aluno e da Data de Nascimento;
iii. Preenchimento de informações na Ficha de Inscrição como:
• Informações sobre escolaridade, gênero, nome dos pais, CPF
(pode ser usado como login), celular, e-mail (pode ser usado
como login) e senha.
iv. Confirmação de e-mail;
v. Escolha de município;
vi. Escolha do Curso, local de curso e turma e turno;
vii. Confirmação de inscrição, onde o aluno declara ciência das seguintes
condições para a realização do curso:
•
•
•
•

viii.

Se maior de 18 anos, declara que leu e está de acordo com
o Termo de Assentimento;
Se maior de 18 anos, você declara que leu e está de acordo
com o Termo de Consentimento.
Se menor de 18 anos, o responsável declara que leu e está de
acordo com os Termos de Assentimento e Consentimento;
Que possui os equipamentos necessários para a realização do
curso: Acesso à internet, dispositivo eletrônico (como
computadores, tablet ou smartphone), alto falante e/ou fone
de ouvido e microfone.

Opcional: Pesquisa socioeconômica.

Caso o jovem possua cadastro:

i.
ii.
iii.
iv.
v.

Login com CPF ou e-mail e senha na área do aluno;
Clicar em inscrever-se;
Escolha de município
Escolha do Curso, local de curso e turma e turno
Confirmação de inscrição, onde o interessado declara ciência das
seguintes condições para a realização do curso:
•
•
•
•

Se maior de 18 anos, declara que leu e está de acordo com
o Termo de Assentimento;
Se você menor de 18 anos, o responsável declara que leu e
está de acordo com o Termo de Consentimento ;
Se maior de 18 anos, você declara que leu e está de acordo
com o Termo de Consentimento.
Que possui os equipamentos necessários para a realização do
curso: Acesso a internet, dispositivo eletrônico (como
computadores, tablet ou smartphone), alto falante e/ou fone
de ouvido e microfone.

vi. Opcional: Pesquisa socioeconômica.
O candidato poderá escolher até 2 cursos como opções, sendo a primeira escolha aquela
que representa seu interesse prioritário. Cada indivíduo poderá se inscrever apenas uma
vez, podendo mudar as opções de curso durante o período de inscrição. Contudo,
poderá realizar a matrícula em apenas um curso.
As turmas serão formadas mediante o limite de vagas estabelecido, com um mínimo de
10 matriculados e um máximo de 40.
Parágrafo único: O jovem deverá informar e-mail e celular válidos e ativos. Caso não
consigamos estabelecer contato direto com o jovem por meio das informações por este
fornecidas, ele será responsável por eventual desclassificação resultante do
desconhecimento dos prazos.

5. A FORMAÇÃO DE TURMAS E SELEÇÃO
Havendo número maior de candidatos do que de vagas disponíveis, as turmas
serão formadas por meio de classificação de candidatos, a partir dos critérios,
descritos a seguir:
Visando a paridade de gênero nas turmas do Novotec Expresso, e o reforço e
estímulo a políticas que promovam a inclusão de grupos minoritários em
atividades historicamente representadas por apenas um gênero, a análise dos
inscritos se dará por meio da divisão em dois grupos: gênero masculino e gênero
feminino.

As turmas serão formadas pelos candidatos que obtiverem maior pontuação nos
critérios a seguir:
a) Candidatos regularmente matriculados em escola estadual (ou seja, aqueles
que possuem RA);
b) Candidatos regularmente matriculados em ETECs do Centro Paula Souza
(aqueles que possuem RM);
6. DA DIVULGAÇÃO DA LISTA DE TURMAS E DO CADASTRO DE RESERVA DO PROCESSO
DE MATRÍCULA
No dia 12 de março de 2021, o jovem que pleiteia uma vaga poderá acessar o
site e conferir seu status para matrícula ou se está em lista de espera. A
consulta será pelo site www.novotec.sp.gov.br;
O candidato deverá acessar a Área do Aluno através do Login e Senha criado no
momento da inscrição.
Os candidatos convocados para matrícula receberão comunicação do Programa
Novotec, no entanto, o cadastro de informações válidas para contato e a
verificação do resultado de seleção são de inteira responsabilidade do candidato
ou de seu responsável legal.
Após a divulgação da primeira chamada, haverá uma segunda e terceira
chamada, como consta no anexo deste documento.

7. DO PROCESSO DE MATRÍCULA
A matrícula é de responsabilidade do candidato classificado e ou de seu responsável
legal e deverá ser efetuada virtualmente pelo site www.novotec.sp.gov.br.
O estudante que consta na lista de selecionados, convocado em primeira chamada,
deverá preencher sua intenção de matrícula conforme datas previstas no
cronograma em Anexo.
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 e/ou terceira chamada na turma e curso em que ele se inscreveu. O período
de matrículas da segunda e terceira chamadas será divulgado no site.
O período de matrículas aqui mencionado poderá ser alterado desde que
devidamente publicado no site;
Para efetuar a matrícula online, o candidato deve portar obrigatoriamente:

a) Login: CPF ou e-mail usado no cadastro;
b) Senha de acesso
O candidato 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.
Conforme artigo 5 deste edital, serão convocados para segunda e/ou terceira
chamada os candidatos constantes na lista cadastro de reserva, via sorteio, em casos
de:
a) Não preenchimento do total de vagas disponibilizadas por turma, curso e
localidade;
b) Por desistência ou desligamento de matriculados.
8. 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.

ANEXO:
Período de inscrições
Primeira chamada matrícula online
Segunda chamada matrícula online
Terceira chamada matrícula online
Interposição de recursos
Análise dos recursos
Início previsto das aulas

CRONOGRAMA
De 11/02/2021 a 09/03/2020
12/03/2021 a 18/03/2021
19/03/2021 a 23/03/2021
24/03/2021 a 25/03/2021
26/03/2021
27/03/2021
Semana do dia 29/03/2021

