Estado autoriza concursos para contratação de 2.368
professores de Etecs e Fatecs
Eles serão admitidos por tempo indeterminado, o que fortalecerá
vínculos profissionais com as unidades

O governador Geraldo Alckmin autorizou a realização de concursos públicos para a
contratação de 2.368 professores de Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia
(Fatecs) estaduais do Centro Paula Souza (CPS), autarquia ligada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. A autorização foi publicada no
Diário Oficial do Estado de São Paulo nesta quarta-feira, 18.
Os aprovados serão admitidos no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em
empregos públicos permanentes. As contratações vão substituir admissões atualmente feitas
em caráter excepcional e por prazo determinado.
Essa mudança traz muitas vantagens e não acarreta novas despesas. Além de liberar as
unidades de refazerem seleções de tempos em tempos, os contratos por tempo
indeterminado fortalecem os vínculos profissionais, uma vez que os professores passam a
ter uma carreira a percorrer e poderão desenvolver projetos de mais longo prazo. Os
estudantes serão os maiores beneficiados.
No total, está prevista a contratação de 1.969 professores para Etecs e 399 para Fatecs em
todo o Estado de São Paulo. Cada unidade será responsável pela realização do seu próprio
concurso. Os editais serão divulgados no Diário Oficial e na área de concursos públicos
dos sites do CPS e do Governo de São Paulo.

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula Souza administra as Faculdades
de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas –
unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a supervisão de uma Etec –, em mais de 300
municípios paulistas. Nas Etecs, o número de matriculados nos Ensinos Médio, Técnico integrado ao Médio e
no Ensino Técnico, para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços, ultrapassa 208 mil estudantes. As
Fatecs atendem cerca de 80 mil alunos nos cursos de graduação tecnológica
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