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Ofício nº 189/2017 - Cetec Capacitações 
Assunto: Formação Continuada de Servidores Públicos do Centro Paula Souza 
Curso: Fórum de Saúde do Docente - Projeto SAEP - 1.2.01.72 
 
São Paulo, 09 de agosto de 2017 
 

Senhor (a) Diretor (a), 

Convidamos os docentes e funcionários administrativos das Etecs e Fatecs para participarem do: Fórum de Saúde do 
Docente, que tem por objetivo de promover conhecimento entre os participantes sobre assuntos que permeiam a 
saúde do docente, por meio de discussões, perguntas, respostas e troca de experiências. 

DADOS GERAIS DO CURSO: 

Período do curso: 04 a 23 de outubro de 2017 
Público-alvo:  Docentes e funcionários administrativos de Etecs e Fatecs 
Número de vagas: 240 
 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 20 horas 

ENCONTRO PRESENCIAL OBRIGATÓRIO - 02 (dois) dias - Total 12 horas 

Data Horário Local 

04/10 e 05/10 09h às 16h Centro de Capacitação do Centro Paula Souza - Rua General Couto 
Magalhães, 145 - Santa Ifigênia, São Paulo/SP  

ATIVIDADES A DISTÂNCIA -  08 Horas  

Nº horas Período Site 

08 10/10 a 23/10 http://www.moodle.cpscetec.com.br/capacitacaocetec/ 

 
As inscrições devem ser realizadas pelo site de capacitações www.cpscetec.com.br/ceteccap até o dia 14 de setembro 
de 2017. 
Se o número de inscrições ultrapassar o número de vagas, será adotado o critério de ordem de inscrição. 
Serão certificados os participantes que cumprirem as atividades correspondentes a, no mínimo, 75% da carga horária 
total do curso, sendo as atividades presenciais programadas obrigatórias. 
Solicitamos, que caso a inscrição do professor seja aprovada, oriente-o a planejar atividades ou reorganizar seus 
horários junto aos coordenadores para que não haja prejuízo às aulas. 
Haverá ressarcimento das despesas de hospedagem, alimentação e transporte de ônibus aos que participarem 
integralmente das atividades planejadas. Entradas tardias e saídas antecipadas não serão aceitas. Informações 
detalhadas sobre reservas de hotel e o ressarcimento de despesas serão enviadas aos participantes selecionados. 
Destacar aos professores e funcionários que se inscrevam somente se tiverem disponibilidade para participar de todas 
as atividades previstas, lembrando que aqueles que não participarem de todos os encontros presenciais não terão 
direito a certificado. 
Os participantes inscritos que não concluírem o curso e não tiverem suas justificativas aceitas, estarão impedidos de 
frequentar outra capacitação oferecida pela Cetec pelo período de 1 (um) ano. 
Certos da importância da formação continuada para a qualidade de ensino do Centro Paula Souza, solicitamos que 
informe, estimule e viabilize a participação de seus professores e funcionários. 
 
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários pelo e-mail 
rosemeire.ferraz@cps.sp.gov.br e pelo telefone 11 3324-3878. 
 
 
Atenciosamente, 
 

Rosemeire de Fátima Ferraz 
Professor Responsável por Projetos 

Lucília Guerra 
Responsável pelo Centro de Capacitação  

Técnica, Pedagógica e Gestão 

Almério Melquíades de Araújo 
Coordenador do Ensino Médio e Técnico 

 
Ao (À) Ilmo (a) 
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Diretor(a) da Etec / Fatec 


