
Certificação de Competências 

O Centro Paula Souza oferece, aos que possuem experiência profissional e conhecimentos adquiridos em 

ambiente escolar ou fora desse, a oportunidade de ter suas competências avaliadas. Aos que têm 

condições e desejam ingressar em módulos avançados de cursos técnicos, é oferecido o processo de 

vagas remanescentes nas ETECS. Aos que possuem experiência profissional ou formação suficiente e têm 

interesse em obter diploma, é oferecida a certificação de competências para fins de diplomação. 

O Conselho Estadual da Educação do Estado de São Paulo no uso de suas atribuições e com fundamento 

no Artigo 242 da Constituição Estadual, no Artigo 10 da Lei Federal nº 9.394 de 20/12/1996, no Art. 2 da 

Lei Estadual nº 10.403 de 06/07/1971, e na indicação CEE 110/2011 credencia o Centro Paula Souza pela 

Deliberação 107/2011 a expedição de diplomação  técnica de nível médio por meio de avaliações 

que  analisa os conhecimentos e competências adquiridos na educação escolar, experiências 

extraescolares, práticas sociais ou no trabalho, nos termos do art. 41 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB. O pedido pode ser efetuado para qualquer um dos cursos oferecidos pelo 

Centro Paula Souza. 

Período de inscrição: 

• Verificar no site https://www.cps.sp.gov.br/certificacao-de-competencias/ 

Solicitação da inscrição: 

• A inscrição se dará via e-mail através da solicitação e preenchimento da ficha de inscrição. 

• A inscrição se efetivará após análise da documentação enviada por e-mail. 

Critérios para Efetivação da Inscrição: 

• O candidato deverá residir no Estado de São Paulo; 

• Ter no mínimo de 2 (dois) anos de experiência comprovada na área do curso técnico de nível médio 

pleiteado; 

• Documentação do item 1 (um) deste informativo. 

• Aberto ao público interno do Centro Paula Souza. 

• Para maiores informações entrarem em contato pelo e-mail certific.competencia@cps.sp.gov.br – 

telefones:3327-3135 / 3033 – Leila ou Cátia. 
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Relação de documentos (Cópias simples) 

Após a inscrição o candidato passará por um processo de avaliação que envolve entrevista 

contextualizada, avaliações teórica e prática com duração de 6 (seis) meses contados a partir do envio da 

documentação para a comissão de docentes que irá desenvolver o processo (NÃO É CONTADO A PARTIR 

DO ENVIO DAS DOCUMENTAÇÕES E NEM DA INSCRIÇÃO), podendo ser prorrogado ou cancelado, caso 

não se consiga montar as comissões, sem nenhum custo ao candidato. O candidato só será diplomado 

se demonstrar o domínio das competências do técnico em todas as avaliações. 

O candidato deverá apresentar no momento da entrevista outras documentações caso seja solicitado 

pela comissão de docentes: 

 
Documentações opcionais 

• Portfólio de trabalhos desenvolvidos (opcional). 

• Componentes curriculares ou cursos concluídos com aproveitamento e devidamente comprovados na 

própria escola ou em outras escolas. Histórico escolar ou declaração, ou certificado de conclusão de 

curso, poderão ser solicitados outros documentos se necessário (ementas, conteúdos programáticos, 

bases tecnológicas etc.). 

• Outros Diplomas de cursos realizados no decorrer da vida profissional (cursos de curta ou média 

duração). 

 
Processo de Trabalho 

1. Inscrição do candidato 

2. Análise da documentação do candidato 

3. Montagem da comissão de professores para cada curso 

4. Envio dos processos de Certificação de Competências a comissão de professores 

5. Prazo de seis meses para desenvolvimento contatos a partir do recebimento dos processos pela comissão 

de professores. 

6. Emissão da diplomação para candidatos considerados aptos, ou indicação a participarem do processo de 

vagas remanescentes podendo cursar a partir do 2º, 3º ou 4º para candidatos que demonstrem aptidões 

parciais no desenvolvimento do processo de certificação de competências, ou indicação a participarem 

do vestibulinho junto as ETECS caso não possuam as aptidões necessárias para diplomação dentro do 

curso pleiteado. 

Relação de cursos 
 

• Verificar no site https://www.cps.sp.gov.br/certificacao-de-competencias/ 
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