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COMUNICADO 005/2021 – COVID-19 
 
 
 

Prezados Professores, Alunos, Pais/Responsáveis e Comunidade, 
 

 
Desde o início da pandemia do coronavírus o Centro Paula Souza tem seguido as 

medidas de enfrentamento à Covid-19, adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo. 

Considerando o cenário apresentado na Coletiva de Imprensa, na data de 11/03/2021, 
e o aumento das restrições orientadas pelo Plano São Paulo, denominada “Fase 

Emergencial” a vigorar de 15/03 a 30/03 e, entendendo a necessidade de ampliarmos 
o isolamento social orientamos: 

• Os Calendários Escolares manterão os períodos de recesso, desta forma, as 
aulas deverão ocorrer remotamente, até que novas orientações sejam 
encaminhadas; 

• Turmas em Parceria com a Seduc (Novotec Integrado Híbrido) deverão 
manter as aulas da “parte profissional” remotamente, conforme os dias 

acordados com a EE. Os alunos deverão ser avisados para que possam 
participar e entregar as atividades previstas; 

• Para as turmas da Habilitação Profissional de Técnico em Enfermagem, 

ficam liberadas as participações em campanhas de vacinação e aos estágios 
curriculares obrigatórios, desde que consultados docentes e alunos, bem como 

os responsáveis pelos campos de estágio (hospitais, postos de saúde, entre 
outros). 

• As atividades das bibliotecas devem continuar de forma remota, em 

consonância com as orientações e sugestões do Núcleo de Biblioteca do CGD, 
por meio do Memorando NB/CGD nº 007/2020. 

• Os Processos Seletivos Simplificados para docentes NÃO SERÃO 
INTERROMPIDOS, podendo seguir o cronograma de realização das etapas, 
inclusive quanto a Prova de Métodos Pedagógicos (Etecs), Convocação para 

Admissão (Etecs e Fatecs), bem como qualquer outra fase que necessite da 
presença do candidato na unidade de ensino. 

 
Enquanto repartição pública, a Unidade de Ensino manterá o atendimento 

presencial apenas para casos urgentes e em sistema de revezamento, devendo ser 

priorizado o atendimento eletrônico, com atendimento presencial apenas no Prédio 
Rural, situado na Chácara Municipal, s/nº, Córrego do Tamboril, com agendamento pelo 

e-mail e073adm@cps.sp.gov.br ou e073acad@cps.sp.gov.br. 
 
Por oportuno, reiteramos, que as empresas contratadas, bem como todas as 

pessoas que acessarem as dependências das unidades, deverão seguir todos os 
protocolos aplicáveis ao enfrentamento da Crise Pandêmica atual, 

recomendados pela Organização Mundial de Saúde - OMS, além dos vigentes no âmbito 
desta Instituição. 

 

mailto:e073adm@cps.sp.gov.br
mailto:e073acad@cps.sp.gov.br


         

  _______________________________________________________________________________________ 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 

____________________________________________________________________ 
www.etecjales.com.br    -    www.cps.sp.gov.br 

Chácara Municipal, s/nº – Córrego do Tamboril – CEP 15703-386 – Jales – SP 
Tel.: (17) 3632.9004 – (17) 3632.9007 – CNPJ 62.823.257/0073-75 

Agradecemos o empenho e compreensão de todos os alunos, pais/responsáveis, 
docentes, servidores administrativos e colaboradores terceirizados nesse período de 
extrema gravidade. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

 
Willians Pizolato 

Diretor de Escola Técnica 


