
APRESENTAÇÃO 
 
 Toda organização tem peculiaridades, usos e costumes que constituem a sua 
cultura. Adaptar-se a ela requer acesso a uma série de informações muitas vezes 
dispersa por vários setores. 
 Este manual não tem a pretensão de esgotar todas as informações 
necessárias para o desempenho profissional do docente da ETEC MAS, mas sim 
de fornecer-lhe orientações básicas que possam facilitar-lhe a rotina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ENDEREÇO 

 
Escola Técnica Estadual Doutorura Maria Augusta Saraiva 
Rua Guaianases, 1385 – Campos Elíseos S.P. 
Cep: 01204-001 -  São Paulo – SP 
Fones: 11-3224.0744 / 3105.7250 
E-mail: e154op@cps.sp.gov.br 
 
 

2. EQUIPE ESCOLAR 

 
Direção: Marly de Oliveira Moraes 
Diretoria de Serviço Administrativo: Cristiane Alves de Souza 
Diretoria de Serviço Acadêmico: Luciana Cristina Ferreira Morini 
Assistente Técnico Administrativo I: Síndia Maria de F.F. Dariani Pinheiro  
Coordenador Pedagógico: Ivelize Thais de Oliveira Campos 
Orientador Educacional: Renato Antonio de Souza 
Coordenador de Curso (Segurança do Trabalho): Luis Antonio Gallão 
Coordenador de Curso (Serviços Jurídicos): Soraya Aparecida Mariano Paz 
Coordenador de Curso (Comunicação Visual): Valdson Bernardes de Souza 
Coordenador de Curso (Ensino Médio): Marco Antonio Rodrigues dos Santos 
Coordenador de Curso (Contabilidade): Marco Antonio Rodrigues dos Santos 
Assistente Administrativo: Jennifer da Silva Ortega 
Assistente Administrativo: Renata Ferreira Pinto 
Agente Técnico Administrativo: Arlete da Silva Ortega 
Agente Técnico Administrativo: Joaquim de Souza Neves 
Agente Técnico Administrativo: Luciana Poti Rodrigues de Souza 
Auxiliar Docente: Paulo Ricardo Martins Vaz 
 

3. CEETEPS 
O CEETEPS – Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – foi criado 
pelo Decreto-Lei Estadual de 06-10-1969, como entidade autárquica, com 
patrimônio próprio e autonomia administrativa, financeira, didática e disciplinar. O 
CEETEPS mantém as FATECs – Faculdade de Tecnologia e as Etecs, Escolas 
Técnicas Estaduais, entre elas a ETECMAS. 
 
 

4. ETEC MAS 

A Drª Maria Augusta Saraiva nasceu em 31 de janeiro de 1879, em São José do 
Barreiro, no estado de SP, filha do Major José Joaquim Saraiva e de D. Leopoldina 
Saraiva. Nomeado o Major Saraiva para o cargo coletor Estadual de Araraquara, 
para ali se transferiu com a família, onde residiu 8 anos. 

Removido para a cidade de Rio Claro, onde fixa residência, matricula sua filha Maria 
Augusta no renomado Colégio Inglês; de justificado renome, tanto assim que 



transferindo a escola para esta Capital, com ela vieram muitos de seus alunos. Em 
São Paulo já adolescente, Maria Augusta Saraiva passou a frequentar um curso 
preparatório, sob a direção do emérito educador José Eduardo de Macedo Soares, 
prestando exames no curso anexo a faculdade de Direito, do Largo de São 
Francisco, e a seguir matriculou-se naquela faculdade (41.897) e nela bacharelou-
se em 1902. 

Seu curso sob as Arcadas foi tão brilhante que lhe valeu um prêmio de viagem à 
Europa. 

Uma vez formada, iniciou-se logo na prática forense no escritório dos advogados 
José Joaquim Saraiva Junior irmão e Francisco de Castro Junior. Estréia na Tribuna 
Judiciária a 11 de julho de 1902, fazendo a defesa de um criminoso no Tribunal de 
Justiça da Capital. Posteriormente, já aureolada pela fama, foi defender um 
criminoso de morte, na cidade de Jaboticabal, alcançando sua absolvição. 

Atraída pelo magistério, abandonou a advocacia e fundou, nesta Capital, o Colégio 
Paulistano, um estabelecimento de ensino secundário para moças que prestou 
assinalados serviços para nossa cultura entre 1904 e 1908. Esse colégio foi uma 
casa de cultura que brilhou nos primeiros anos deste século. 

Nomeado Juiz Municipal do Rio de Janeiro, mudou-se para lá o Dr. José Joaquim 
Saraiva Junior. Para acompanhar seu irmão, a Drª Maria Augusta Saraiva transfere-
se o seu estabelecimento de ensino a um dos mestres, o Dr. Luis Antônio dos 
Santos, o qual transformou o então Colégio Paulistano em Instituto de Ciências e 
Letras, ainda hoje existente. 

Depois de alguns anos de ausência desta capital, a Drª Maria Augusta regressou a 
São Paulo, e não lhe sendo permitido o magistério Oficial, por falta de formação 
Pedagógica, resolve matricular-se na Escola Normal da Praça Instituto de Educação 
“Caetano de Campos”, onde diplomou-se em 1918. Satisfeita assim as exigências 
legais, feito o estágio de modesta professora substituta da Drª Maria Augusta 
Saraiva ingressou no quadro do Ensino primário oficial do estado, por concurso de 
provas e títulos, onde permaneceu até o ano de 1947. 

Antes de aposentar-se foi nomeada Consultora Jurídica do Estado, com toda justiça 
pelo brilho de sua vida na Advocacia e no Magistério. A Drª Maria Augusta Saraiva 
depois de longa e fecunda existência faleceu em São Paulo no dia 28 de setembro 
de 1961. Em reconhecimento pelas suas excelsas qualidades de educadora e jurista 
o Governo do Estado, por meio da Lei 8.469, de 04 de dezembro de 1964, 
imortalizou o seu nome consagrando-a como Patrona do estabelecimento de Ensino 
do Bairro da Bela Vista, que há de sempre titular-se justa e merecida homenagem, 
pelos seus incontáveis méritos. O seu nome no frontispício de uma casa de ensino 
honra sobremaneira o educandário e impõe, aos que a frequentam, a 
responsabilidade moral de seguir exemplos dignificantes. 



Inaugurada em 29 de dezembro de 2006 a Etec Drª Maria Augusta Saraiva está 
localizada no Bairro do Campos Elíseos, Centro de São Paulo.  
 

5. INSTITUIÇÕES AUXILIARES 

 

5.1 APM – A Associação de Pais e Mestres da ETECMAS é a instituição auxiliar 
com finalidade de colaborar no aprimoramento do processo educacional, na 
assistência ao aluno e na integração família-escola-comunidade. 
 

5.2 CIPA – A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem o objetivo de zelar 
pela prevenção de acidentes e pela segurança e higiene do trabalho, atuando em 
parceria com a comunidade escolar. 
 

6. HABILITAÇÕES OFERECIDAS/ DURAÇÃO CURSO 
Habilitação Plena em: Ensino Médio / 3 anos 
Habilitação Plena em: Serviços Jurídicos Integrado ao Ensino Médio/ 3 anos 
Habilitação Plena em: Administração Integrado ao Ensino Médio/ 3 anos 
Habilitação Plena em: Comunicação Visual / 3 módulos 
Habilitação Plena em: Contabilidade / 3 módulos 
Habilitação Plena em: Segurança do Trabalho / 3 módulos 
Habilitação Plena em: Serviços Jurídicos / 3 módulos 
 
 

7. FORMA DE INGRESSO 
 Os alunos ingressam na ETECMAS através de “vestibulinho” promovido pelo 
CEETEPS. 
 
 

8. CALENDÁRIO ESCOLAR 
É constituído de 200 dias letivos, distribuídos em 20 semanas a cada semestre. 

 
 
 
 

9. HORÁRIO DAS AULAS 

 

Aula Manhã – Ensino Médio 

1ª 07h30 às 08h20 

2ª 08h20 às 09h10 

3ª 09h10 às 10h00 

Interval

o  

10h00 às 10h15 

4ª 10h15 às 11h05 

5ª 11h05 às 11h55 

 



Aula Noite - Técnico 

1ª 18h50 às 19h45 

2ª 19h45 às 20h40 

Interval

o 

20h40 às 20h55 

4ª 20h55 às 21h55 

5ª 21h55 às 22h50  

 
 

10. TIPO DE CONTRATO DE TRABALHO 
O docente pode ser admitido no CEETEPS por Contrato de Trabalho por prazo 
determinado ou indeterminado. 
O Contrato de Trabalho por prazo determinado é firmado quando o docente 
contratado substitui um outro docente, afastado por licença ou por outro motivo e o 
seu ingresso ocorre por meio de Processo Seletivo. O Contrato de Trabalho por 
prazo determinado não poderá ultrapassar a duração de 2 anos. 

O Contrato de Trabalho por prazo indeterminado é firmado quando o docente 
contratado com no mínimo 02 (duas) aulas livres, ingressando na Escola por meio 
de Concurso Público. 
 

11. CATEGORIAS DOCENTES 
Professor de Ensino Médio e Técnico – Valor da hora aula R$ 17,15  
OBS. O docente será sempre contratado na categoria inicial. 
 
 

12. PROGRESSÃO ESPECIAL 
De acordo com o artigo 16 da Lei Complementar nº 1.044/2008, com as alterações 

introduzidas pela Lei Complementar nº 1.240, de 22/04/2014, PROGRESSÃO é a 
passagem do servidor ou empregado público, de um grau para outro imediatamente 
superior, dentro de uma mesma referência da respectiva classe, após o 
cumprimento de 2 (dois) anos de efetivo exercício e resultado satisfatório em 2 
(duas) avaliações de desempenho. Para a progressão Especial será considerado 
apenas o tempo de efetivo exercício;  

  
 

13. ASSINATURA DE PONTO 

É imprescindível a assinatura do Livro de Ponto DIARIAMENTE – à disposição na 
sala dos professores / Diretoria de Serviços – a cada período de trabalho do 
docente, em sua entrada.   
 

14. CÁLCULO DO SALÁRIO BRUTO 
N.º de aulas semanais x 4,5 x valor da hora aula do docente  x 20%  + 1/6 sobre 
final de semana reumerado = salário bruto. 
 
 



15. PAGAMENTO DE SALÁRIO 
O salário é depositado no 5º dia útil do mês subseqüente ao mês trabalhado, em 
agência do Banco do Brasil, em que o docente deverá ter uma conta aberta. 
 
 

16. DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO (HOLLERITH) 
O servidor precisará consultar o seu Demonstrativo de pagamento on-line, através 
do site www.e-folha.sp.gov.br, para isso, deve cadastrar uma senha no próprio site. 
 

17. VALE-REFEIÇÃO 
Os docentes cujo salário bruto esteja dentro da faixa de 144 (cento e quarenta 
quatro) UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), fazem jus a vale-
refeição, sendo o benefício  proporcional aos dias efetivamente trabalhados. 
O servidor receberá um cartão magnético que será recarregado mensalmente pelo 
docente. 
 

18. BENEFÍCIOS POR TEMPO DE SERVIÇO 
O docente tem direito, a cada período de 5 anos (1.825 dias) de efetivo exercício, 
contínuos ou não, ao Adicional por Tempo de Serviço, correspondente a 5% do 
salário. 
O CEETEPS fará a publicação em Diário Oficial e, após a referida publicação, será 
pago o benefício retroativo à data de sua concessão.  

 

19. FALTAS AO TRABALHO 
A ETECMAS reconhece três tipos de faltas ao trabalho: falta injustificada, falta 
justificada, falta Prevista em Lei. 

Falta Injustificada é aquela em que o docente não justifica à Direção e/ou para o 
Departamento Pessoal a razão de sua ausência ao trabalho ou quando os motivos 
alegados não  justificam a sua ausência. 

Falta Justificada é aquela em que o docente justifica à Direção e/ou para o 
Departamento Pessoal, por escrito, em formulário próprio, a razão de sua ausência  
ao trabalho. 

Falta Prevista em Lei (ex.: nojo, gala, doação de sangue, convocação de juiz), 
motivada para atender às convocações do CEETEPS ou por problemas de doença, 
devidamente atestada por órgão oficial INSS/SUS/SUDS. 
Em caso de luto (nojo) na família, o docente tem direito a: 
09 (nove) dias corridos de faltas quando ocorrer o falecimento de pai, mãe ou filhos; 
02 (dois) dias corridos de faltas quando houver o falecimento de avós, irmãos, netos 
ou de pessoas que, declaradas em sua Carteira de Trabalho, vivam sob sua 
dependência econômica; 
09 (nove) dias corridos de faltas por motivo de casamento; 
01 (um) dia, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada, 
sendo 01 dia a cada 12 meses. 
 

Justificativas de Faltas: Toda justificativa de falta deverá ser entregue ao DSA 
impreterivelmente até o final do mês da respectiva falta. 

http://www.e-folha.sp.gov.br/


 

22. LICENÇAS 
Nos afastamentos ao trabalho por motivo de doença, por um período de até 30 dias, 
o docente deve entregar atestados médicos. A partir do 31º dia de licença, o docente 
deve se submeter à perícia médica do INSS/ SUS. 
Licença-gestante – À docente gestante será concedida, mediante inspeção médica, 
licença de 120 dias através de Atestado Médico do órgão oficial. 
Licença-paternidade – O docente tem direito a 5 dias de licença, contados a partir 
da data do nascimento do filho. O pedido de licença –paternidade deve ser feito 
mediante  apresentação, no Departamento Pessoal,  da Certidão de Nascimento da 
criança. 

OBS.: 1. Nos demais casos de licença, consultar Departamento Pessoal ou Diretoria 
de Serviço. 2. Seja nos casos de faltas ou de afastamento por licença, o docente 
deve comunicar imediatamente o fato ao Departamento Pessoal ou à Diretoria de 
Serviço (independente das providências legais tomadas), a fim de minimizar os 
problemas gerados pela sua ausência. 
 

23.  RECESSO E FÉRIAS 
O recesso escolar é um período de interrupção obrigatória de trabalho no mês de 
julho, conforme previsto no Calendário Escolar, podendo o docente a qualquer 
momento ser convocado pela Direção. 
As férias do docente são usufruídas no mês de janeiro. 
O docente contratado no decorrer do ano goza férias proporcionais, uma vez que é 
contratada há menos de 12 meses. 
Quanto ao docente que permaneceu na Unidade desde 1º de janeiro, tem direito às 
férias integrais. 
Após o período de 12 meses de vigência do Contrato de Trabalho, o docente terá 
direito às férias na seguinte proporção: 
 

Nº Dias de Faltas Total Dias Férias 

De 0 a 5 30 

De 06 a 14 24 

De 15 a 23 18 

De 24 a 32 12 

 

OBS.: De acordo com Deliberação CEETEPS 2, de 15-02-2000, Artigo 1 - Parágrafo  
2º,  a “falta-dia” ficará caracterizada e será registrada quando o docente completar 
08 (oito) “faltas-aula”, independente de sua carga horária semanal.  
 
 

24.  13º SALÁRIO 
O 13º salário é pago em 2 parcelas, sendo a 1ª parcela paga até 30 de novembro, 
e a 2ª parcela, até 20 de dezembro. 
 

24.1- BONIFICAÇÃO POR RESULTADO 



Benefício pago ao Servidor Público, com denominação de 14º salário ou Bônus 
Mérito, cuja elaboração e crédito dependem do Governo do Estado de São Paulo, 
não sendo um beneficio permanente. 
 

25.   ATUALIZAÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO 
É imprescindível manter atualizada a Carteira de Trabalho, cuja atualização será 
realizada sempre no mês de fevereiro de cada ano. Porém, sempre que necessário, 
encaminhá-la ao Departamento Pessoal. 
 

26.  CLASSIFICAÇÃO DOCENTE /ATRIBUIÇÃO DE AULAS 
No término de cada período letivo (junho e dezembro), é feita a Atribuição de Aulas, 
isto é, a distribuição das aulas da Escola, entre docentes habilitados (segundo a 
legislação vigente na ocasião). Para isso, os docentes são classificados, 
obedecendo aos critérios estabelecidos pelo CEETEPS e que levam em 
consideração, entre outros critérios, a sua assiduidade às aulas e às atividades 
convocadas pela Direção; pontualidade no cumprimento de seus deveres, titulação, 
participação em instituições auxiliares (APM, CIPA) e em bancas examinadoras; 
atualização através de freqüência em cursos, congressos, palestras, etc., referentes 
à disciplina que ministra ou à área em que atua. A data base é até 31-10 de cada 
ano, e a parte de Titulação considerada na contagem de pontos é a que se refere 
apenas aos últimos 05 anos. 
 

28. RESERVA DE AUDITÓRIOS / LABORATÓRIOS 
A reserva dos Auditórios / Laboratórios deverá ser feita com antecedência, em 
agenda fixada na sala dos professores. 
 

29. RESPONSABILIDADE PELAS SALAS-AMBIENTE, LABORATÓRIOS E 

AUDITÓRIOS. 
O Docente deve zelar pela limpeza e preservação das salas-ambientes, laboratórios 
e auditórios e pelos bens neles existentes. 
Quando estes locais estiverem desocupados, os ventiladores, os aparelhos de ar- 
condicionado e os equipamentos eletrônicos devem ser desligados e trancadas as 
portas. 
O docente não deve permitir a permanência de alunos nesses locais sem a sua 
presença. 
 

30.   VERIFICAÇÃO DO RENDIMENTO ESCOLAR 
A ETEMAS, a exemplo das demais Escolas Técnicas do CEETEPS, utiliza-se de 
um sistema de avaliação de rendimento escolar do aluno representado pelas 
menções MB (Muito Bom), B (Bom), R (Regular) e I (Insatisfatório), com as 
seguintes definições operacionais: 

MB – o aluno superou os objetivos essenciais; 

B – o aluno atingiu os objetivos essenciais; 

R – o aluno atingiu parcialmente os objetivos essenciais; 

I – o aluno não atingiu os objetivos essenciais. 



É terminantemente proibida a utilização de outras formas de convenções ou 
equivalências (por exemplo: sinais, notas, ou outras letras) estranhas às menções 
adotadas pela Instituição. 
Em todo e qualquer instrumento de avaliação usado para verificação do 
desempenho do aluno, é preciso que seja estabelecido formal e claramente o que 
se pretende avaliar através de cada um dos instrumentos. 
 

32. MANUAL DO ALUNO 
É recomendável ao docente a leitura do Manual do Aluno para melhor compreensão 
dos mecanismos e procedimentos que afetam os alunos e que podem facilitar ou 
dificultar o processo ensino-aprendizagem. 
 

33. REPOSIÇÃO 
O docente que se ausentar das aulas deverá repor as respectivas aulas. Para tanto, 
o professor deverá procurar o Coordenador de Curso que dará orientações sobre a 
reposição, prazo e preenchimento do formulário. 
A Diretoria de Serviços só autorizará o referido pagamento após preenchimento do 
formulário, contendo as assinaturas do Professor, Coordenador e Direção. 
 

34. INFORMAÇÕES DA SECRETARIA 
 As listas de classe, carômetros e diários devem ser retirados na Secretaria 

Acadêmica no início de cada semestre; 
 Nomenclaturas a serem utilizadas nos diários de classe. 

o Dispensado - DISP 
o Trancamento - TC 
o Transferido - TR 
o Cancelamento - CA 
o Evadido - EV 
o Licença Gestante - LG 
o Acompanhamento Domiciliar - AD 

 Essas nomenclaturas só devem ser transcritas no diário de classe após a 
verificação pelos professores, das informações contidas na pasta rosa, que 
ficará à disposição, na sala dos professores; 

 Para os alunos que desistiram do curso e não oficializaram o trancamento e 
/ ou cancelamento na Secretaria Acadêmica, devem ser colocadas as faltas 
e a menção I (insuficiente) nos diários de classe: 

 A licença-gestante será informada ao professor por meio de comunicado 
próprio, encaminhado pela Coordenação de Área. Nos diários de classe, 
NÂO deverá ser colocada falta para a aluna durante esse período; 

 Os acompanhamentos domiciliares serão informados ao professor através 
de comunicado próprio, encaminhado pela Coordenação de Área. Nos 
diários de classe, NÃO deverá ser colocada falta para o (a) aluno (a) nesse 
período; 

 A adaptação será informada ao professor através de comunicado próprio 
encaminhado pela Coordenação de Área; 



 A reclassificação será informada ao professor através de comunicado 
próprio, encaminhado pela Coordenação de Área; 

 Os prazos estipulados pela Secretaria Acadêmica para retirada e entrega dos 
disquetes contendo freqüência, menções e aulas dadas devem ser 
cumpridos, para realização das sínteses parciais e Conselho de Classe final, 
nas datas estabelecidas, bem como para não prejudicar a pontuação do 
professor no item cumprimento de prazos. 

 


