
ETEC JOSÉ MARTIMIANO DA SILVA - 
PERGUNTAS FREQUENTES 

INFORMAÇÕES GERAIS 
 

1. Como posso entrar em contato com a ETEC? 

Devido a pandemia da COVID-19, não está havendo atendimento nas 
dependências da escola.  

Se precisar entrar em contato conosco, basta enviar um e-mail para: 

Direção: e074dir@cps.sp.gov.br 

Diretoria de Serviços Administrativos (RH): e074adm@cps.sp.gov.br 

Coordenação Pedagógica: e074pedagogica@cps.sp.gov.br; 

Secretaria Acadêmica: e074acad@cps.sp.gov.br; 

Biblioteca: e074bibli@cps.sp.gov.br; 

CIPA: e074cipa@cps.sp.gov.br; 

Patrimônio e compras: e074.compras@etec.sp.gov.br ou 
e074almoxarifado@cps.sp.gov.br. 

2. Quando acontece o próximo vestibulinho? 

Por conta da Pandemia de COVID-19, não temos informações sobre o 
vestibulinho para o 2° semestre de 2020.  

Assim que for decidido, as informações e datas serão disponibilizadas nas 
redes sociais da ETEC no site www.vestibulinhoetec.com.br 

3. O que é APM e para que ela serve? 

APM – Associação de Pais e Mestres é uma entidade independente, formada 
por professores, pais, funcionários e alunos que visa auxiliar a Escola em sua 
gestão através de contribuições espontâneas para custear benefícios voltados 
para alunos e cursos. 

4. Onde encontro as grades curriculares dos cursos? 

No site da ETEC disponibilizamos todas as Matrizes Curriculares (grades) e 
Planos de Curso. 

5. Como ingresso em uma ETEC? 

O ingresso se dá através de processos seletivos, chamados Vestibulinhos que 
acontecem semestralmente para cursos Técnicos Modulares, e anualmente 
para o ETIM (Ensino Técnico Integrado ao Ensino Médio). 
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Para se candidatar a uma vaga em um curso técnico o aluno deverá ter 
concluído ou estar cursando à partor do 2° ano do ensino médio. 

Para se candidatas a uma vaga nos ETIM o aluno deverá ter terminado o 9° 
ano no momento da matrícula. 

6. Qual a diferença dos Vestibulinhos do meio e do final do ano? 

Nos Vestibulinhos que ocorrem no final do ano são oferecidas vagas para o 
Ensino Técnico Integrado ao Médio (ETIM). No vestibulinho do meio do ano 
essas vagas não são oferecidas. 

7. Existe idade máxima ou mínima para entrar na ETEC? 

Para concorrer a uma vaga no Ensino Técnico das Etecs, o candidato deve ter 
concluído ou estar cursando a partir do 2° ano do Ensino Médio.  

Para concorrer a uma vaga no ETIM o aluno precisa ter concluído o 9° ano do 
ensino fundamental no momento da matrícula, e ter consigo o certificado de 
conclusão, ou declaração que comprove que concluiu. 

Para o curso técnico de Cozinha, além disso, o candidato também precisa ter 
a idade mínima de 17 anos completados até 31 de janeiro ou 31 de julho, 
dependendo de em qual semestre vai participar do processo seletivo. A data 
é especificada no Manual do Candidato. 

8. Qual a duração dos cursos? 

A duração dos cursos técnicos varia entre 2 e 4 semestres, conforme matrizes 
curriculares. 

Os cursos ETIM tem duração de 3 anos. 

9. Quanto é a mensalidade da ETEC? 

Todos os cursos oferecidos pela Etec são gratuitos, cabendo ao aluno 
aprovado no vestibulinho arcar apenas com as cópias (xerox) de apostilas. 

 


