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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SDE/CEETEPS Nº 001/2019 

 

O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SDE, com sede na Avenida 
Escola Politécnica, 82, Jaguaré – São Paulo/SP, por sua Secretária de Estado, e o 
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA SOUZA - CEETEPS, 
autarquia de regime especial, nos termos do artigo 15 da Lei Estadual nº 952, de 30 de 
janeiro de 1976, criado pelo Decreto-Lei de 06 de outubro de 1969, neste ato 
representado por sua Diretora-Superintendente, no uso de suas atribuições legais, 
tornam público o presente Edital de Chamamento Público de empresas privadas 
interessadas em participar, em regime de cooperação, na realização de workshops 
temáticos para a definição de conteúdos de cursos de duração variada oferecidos pelo 
CEETEPS e coordenados e/ou financiados pela SDE, denominado Programa Minha 
Chance. 

Os encontros se realizarão ao longo de 2019, na sede do CEETEPS ou da 
SDE, com o objetivo de atualizar o conteúdo programático dos cursos de qualificação 
profissional de programas como o Via Rápida Emprego, São Paulo Criativo, Novotec e 
de cursos técnicos, pós-técnicos e tecnólogos das Escolas Técnicas - ETECs e 
Faculdades de Tecnologia - FATECs, com o intuito de formar profissionais capacitados 
para atuar na gestão ou na linha de frente de operações nos diversos segmentos da 
economia. 

As oficinas serão realizadas sobre cursos relacionados aos seguintes eixos 
principais: 

• tecnologia da informação; 

• indústria avançada, contemplando automobilística, alimentícia, de cosméticos, 
papel e celulose, entre outros; 

• construção civil; 

• economia criativa; 

• serviços em geral, contemplando serviços bancários, alimentação, comunicação 
e atendimento, transportes, entre outros. 

Empresas que participarem deste chamamento poderão se envolver com a 
equipe de elaboração de currículos do CEETEPS em workshops com a participação de 
outras empresas do mesmo ramo de atividades e que possuam demandas 
semelhantes. 

A partir da data de publicação deste edital no Diário Oficial do Estado de São 
Paulo e no sítio eletrônico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do 
CEETEPS, o Programa Minha Chance receberá inscrições das empresas que tenham 
interesse em contribuir para a empregabilidade e a atualização dos conteúdos dos 
cursos de qualificação profissional oferecidos por esses órgãos governamentais.  
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1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  

1.1. Constitui objeto do presente Chamamento Púbico a seleção de empresas privadas 
que tenham interesse em contribuir com a elaboração de um mapeamento de mercado, 
identificando as necessidades dos setores produtivos oriundas da falta de qualificação 
adequada ao preenchimento de vagas de trabalho ociosas, bem como na formação dos 
professores e contribuição na atualização de conteúdos programáticos dos programas 
governamentais no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.  

1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pelas disposições estabelecidas neste 
chamamento público.  

 

2.  DO OBJETO DOS WORKSHOPS 

2.1. O workshops a serem realizados têm por objetivo a elaboração de um 

mapeamento do mercado de trabalho, identificando suas carências, o número de vagas 

de trabalho disponíveis, a falta de mão-de-obra qualificada, bem como para 

apresentação de propostas de atualização de currículo dos cursos disponibilizados no 

âmbito da SDE alinhado com as demandas do mercado identificadas, as quais deverão 

ser submetidas a análises dos órgãos técnicos para fins de validação. 

2.2. As oficinas visam o envolvimento ativo das empresas, tanto no planejamento de 
currículos, quanto na oferta de vagas de trabalho. 

2.3. Por meio deste estudo, pretende-se identificar os programas e cursos mais 
relevantes e com taxas de emprego mais altas no mercado, atualizando currículos, 
formando professores e aumentando as chances de empregabilidade no Estado de 
São Paulo. 

2.4. A empresa selecionada a participar dos workshops disponibilizará membros de sua 
equipe para comparecer em dia e local previamente comunicados pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico. 

2.5. Objetivos específicos:   

a)  identificar as demandas do mercado de trabalho; 

b) atualizar os conteúdos programáticos dos cursos de qualificação e habilitação 
profissional, de acordo com as necessidades identificadas; 

c)  contribuir na formação/capacitação dos professores do Centro Paula Souza; 

d) definir um modelo de cooperação entre as partes, de forma a aumentar as taxas de 
empregabilidade com o auxílio das empresas interessadas, bem como a oferta e 
atualização dos cursos de qualificação e habilitação profissional oferecidos; 

e) elaborar e entregar relatórios que permitam ao poder público realizar um 
mapeamento de mercado, promovendo ações mais adequadas com vistas ao melhor 
interesse e utilização dos recursos públicos. 
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3. JUSTIFICATIVA 

3.1. O Governo do Estado de São Paulo, tendo em vista o desenvolvimento de uma 
política pública de educação profissional, de geração de trabalho, renda e 
intermediação de mão-de-obra dos projetos, instituiu o Programa Minha Chance, 
composto pelos programas de qualificação e habilitação profissional: Via Rápida (curta 
duração), São Paulo Criativo (economia criativa), Novotec (Novo Ensino Médio) e 
ETECs (integrados e concomitantes). 
 
3.2. Frisa-se que os investimentos na qualificação profissional são necessários para a 
promoção de melhores e maiores oportunidades, sendo que as oportunidades no meio 
social possuem, em geral, ligação direta com a base educacional, para a formação de 
uma sociedade mais justa e igualitária.  
 
3.3. Com a importante atribuição de fomentar o desenvolvimento econômico, tendo 
como diretrizes fundamentais a promoção da inovação tecnológica e a geração de 
emprego e renda no Estado, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE, por 
meio da Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante – 
CETTPRO, pretende aumentar a empregabilidade dos cursos profissionais que 
oferece, atualizando, diversificando os formatos de prestação e identificando as 
principais demandas do mercado de trabalho, promovendo o encaminhamento deste 
contingente de formandos para vagas no setor privado.  
 
3.4. Nesse sentido, o Programa Minha Chance consiste em proporcionar trabalho e 
renda por meio da oferta de profissionais qualificados e prontos para atuarem no 
competitivo mercado de trabalho. 
 
3.5. O esforço de adaptar os cursos regularmente deriva da necessidade de atender 
com eficiência e agilidade as demandas dos setores produtivos, bem como contribuir 
para aumentar os índices de empregabilidade dos jovens paulistas, estando a taxa de 
ocupação entre indivíduos de 18 a 24 anos de São Paulo entre as mais baixas do país.  

3.6. No último trimestre de 2018, cerca de 27% dos jovens de 18 a 24 anos do Estado 
de São Paulo estavam desempregados, perfazendo a média nacional o percentual de 
25%. Estados como Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul têm 
muito menos desemprego nessa faixa etária que São Paulo, com percentual de 11%, 
16% e 17%, respectivamente. 

3.7. Estudo do Banco Mundial aponta que cursos que receberam contribuições dos 
empregadores no seu conteúdo apresentam taxa de empregabilidade 8,6% maior do 
que os mesmos cursos sem esse tipo de apoio na construção curricular, sendo que os 
cursos analisados pelo Banco Mundial eram parte do programa Pronatec. 

3.8. O foco dos programas de qualificação profissional oferecidos pela SDE e pelo 
CEETEPS é a empregabilidade, portanto, esses dois órgãos entendem que um esforço 
adicional para conectar a demanda dos empregadores com a oferta de cursos resultará 
em maior quantidade de empregos para o público que possui as maiores taxas de 
desemprego. 
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4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

4.1. Poderão participar deste procedimento pessoas jurídicas nacionais ou 
estrangeiras, grupo de empresas nacionais ou estrangeiras, pessoas jurídicas de 
direito privado, em situação regular no país, desde que cumpram os requisitos 
previstos neste Edital de Chamamento. 

4.1.1. As pessoas jurídicas deverão apresentar: 

a) cópia da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, bem como 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, incluindo, se houver, 
as alterações realizadas desde a última consolidação, devidamente registrado na Junta 
Comercial ou órgão competente, bem como, se for o caso, comprovação do poder de 
representação do responsável pelo oferecimento da proposta; 

b) comprovação de sua situação de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos da Lei 
nº 8.666/93, e ainda apresentar declarações originais e atualizadas de que (i) se 
encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à 
observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, 
conforme o Decreto nº 42.911, de 06 de março de 1988; (ii) inexiste impedimento legal 
para licitar ou contratar com a Administração, inclusive em virtude das disposições da 
Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999; (iii) atende às normas relativas à 
saúde e segurança do trabalho, em observância ao disposto no parágrafo único do art. 
117 da Constituição do Estado de São Paulo. 

4.1.2. Estão impedidas de participar do Chamamento Público as pessoas jurídicas: 

a) declaradas inidôneas para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos da punição (artigo 87, IV da Lei Federal nº 8.666/93) 
e as suspensas ou impedidas para licitar e contratar a Administração (artigo 87, III, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e do artigo 7º, da Lei Federal nº 10.520/02); 

b) cuja falência houver sido decretada. 

4.2. Para participar deste Edital, os interessados deverão se inscrever no site 
http://www.minhachance.sp.gov.br, aceitando as condições de participação.  

4.2.1 - Além da inscrição (Anexo IV) as empresas deverão juntar uma carta de 
interesse (Anexo III), disponível no site das inscrições, que deverá ser preenchida em 
papel timbrado da empresa e/ou carimbo, realizando o upload no local indicado do site 
das inscrições. 

4.2.2 – A inscrição deverá ser transmitida até o dia 30/06/2019. 

4.2.3 – As inscrições pelo site http://www.minhachance.sp.gov.br se encerrarão, 
impreterivelmente, até as 23 horas.  

4.3. A empresa, para se inscrever, deverá declarar ciência e concordância com as 
disposições previstas no Edital, responsabilizando-se pela veracidade e legitimidade 
das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção (Anexo I). 

4.4. Para além do período de inscrições, as empresas poderão continuar cadastrando 

http://www.minhachance.sp.gov.br/
http://www.minhachance.sp.gov.br/
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demandas por qualificação profissional no site do Minha Chance para ajudar a guiar a 
oferta regional por cursos, mas sem a perspectiva de colaborar no conteúdo dos cursos 
do CEETEPS e da SDE. 

 

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

5.1. A seleção das propostas será realizada por uma Comissão de Seleção constituída 
pelos técnicos da Coordenadoria de Ensino Técnico, Tecnológico e Profissionalizante. 

5.2. A Comissão de Seleção avaliará e classificará as propostas de acordo com os 
seguintes critérios de preferência: 

a) objeto social pertinente e compatível com o objeto deste Edital; 
b) empresas que implementem produtos ou processos tecnologicamente novos;  
c) empresas de qualquer porte ou setor que tenham na inovação tecnológica os 
fundamentos de suas estratégias competitivas;  
d) empresas que desenvolvam dispositivos, software e/ou serviços de TI; 
e) empresas que demonstrem demanda reprimida de vagas de trabalho por falta de 
candidatos qualificados a ocuparem os postos de trabalho. 
   
 
6. DA FASE DE SELEÇÃO  
 
6.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:  

6.1.1 Publicação do Edital de Chamamento Público; 

6.1.2 Envio das propostas pelos interessados da data da publicação do Edital até 
30/06/2019; 

6.1.3 Etapa de avaliação das inscrições pela Comissão de Seleção; 

6.1.4 Divulgação do resultado preliminar; 

6.1.5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar; 

6.1.6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção; 

6.1.7 Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com 
divulgação das decisões recursais proferidas, se houver.  

6.2. As inscrições/propostas serão feitas pelos interessados no site do Minha Chance 
http://www.minhachance.sp.gov.br  no link chamado “Edital de Chamamento Público 
SDE/CEETEPS nº 01/2019, acompanhadas de todos os documentos relacionados no 
item 4 e da carta de interesse. 
 
6.2.1. As empresas deverão imprimir o recibo de envio da inscrição, emitido após o 
cumprimento das etapas do formulário de inscrição.  
 
6.3 Após o prazo limite para realização das inscrições, nenhuma outra será recebida, 

http://www.minhachance.sp.gov.br/
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assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícitos e 
formalmente solicitados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o CEETEPS.  

6.4. Cada interessado poderá fazer apenas uma inscrição.   

 
7. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO.  
 
7.1. Nesta etapa a Comissão de Seleção analisará as inscrições.  

7.2. A análise e julgamento de cada proposta será realizada pela Comissão de 
Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento, sendo as 
inscrições analisadas exclusivamente com relação ao atendimento dos requisitos 
previstos no item 5.2 deste Edital.  

7.3. A Comissão de Seleção terá o prazo de 10 (dez) dias para avaliar a inscrição da 
empresa, sendo que poderá prorrogar o prazo de avaliação, de forma devidamente 
justificada, por até 5 (cinco) dias.  

7.4. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o CEETEPS divulgarão o resultado 
preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial do CEETEPS, iniciando-se 
o prazo para recurso.  

 
8. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 
8.1. Os resultados da seleção serão divulgados no site 
http://www.minhachance.sp.gov.br, bem como no Diário Oficial. 

8.2. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado do processo de seleção.  

8.3. Após a divulgação dos resultados, os participantes que desejarem recorrer contra 
o resultado deverão apresentar recurso, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da 
publicação da decisão.  

8.4. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.  

8.5. O recurso poderá ser interposto por meio do endereço eletrônico 
http://www.minhachance.sp.gov.br, ou por SEDEX ou carta registrada com aviso de 
recebimento ou pessoalmente na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.  

 

9. DA HOMOLOGAÇÃO  

9.1 Após a definição das empresas selecionadas, será realizada a homologação e 
publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das decisões 
recursais proferidas, se houver.  

9.1.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de 
recurso, o órgão público homologará e divulgará o resultado.  

 

http://www.minhachance.sp.gov.br/
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10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 – O presente Edital será divulgado no Diário Oficial do Estado e em página do sítio 
eletrônico oficial do Programa Minha Chance, com prazo para a apresentação das 
propostas, contados da data de publicação do Edital. 
 
10.2 – A Comissão designada resolverá os casos omissos e as situações não previstas 
no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a 
administração pública. 
 
10.3 – O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. 
 
10.3.1 A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas acarretará a eliminação da proposta apresentada. 
 
10.4 – A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o CEETEPS não cobrarão das 
interessadas qualquer taxa para participar deste Chamamento Público. 
 
10.5 – Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras 
despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira 
responsabilidade das interessadas concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, 
apoio ou indenização por parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do 
CEETEPS. 
 
10.6 – Necessitando de mais informações e esclarecimentos de dúvidas, as empresas 
deverão entrar em contato por e-mail, no endereço eletrônico 
minhachance@sde.sp.gov.br   
 
10.7 - Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
 
a) Anexo I – Declaração de Concordância; 
b) Anexo II – Modelo de Declaração de Regularidade e Idoneidade; 
c) Anexo III – Modelo de Carta de Intenção; 
d) Anexo IV – Formulário para inscrição. 
 
 
 
                                                GS, 16 de maio de 2019. 
 
 
 

PATRÍCIA ELLEN DA SILVA 
SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

 
 
 

LAURA LAGANÁ 
DIRETORA-SUPERINTENDENTE DO CEETEPS 

mailto:minhachance@sde.sp.gov.br
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 

Declaro que [identificação da Empresa} está ciente e concorda com as 

disposições previstas no Edital de Chamamento Público SDE/CEETEPS nº 001/2019 e 

em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela 

veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o 

processo de seleção.  

 

, ____ de ______________ de 2019.  

Assinatura do Representante da Empresa  

Carimbo CNPJ da empresa 
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ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE E IDONEIDADE  

Eu, __________, portador do RG Nº. __________ e CPF N°. __________, 

representante legal da empresa __________, inscrita sob o CNPJ Nº. __________, 

interessado em participar do Chamamento Público SDE/CEETEPS nº 01/2019, 

DECLARO, sob as penas da lei e nos termos do § 6° do artigo 27, da Lei Estadual 

6.544, de 22/11/1989, e do inciso V do Artigo 27 da Lei Federal nº. 8.666/93, que (i) 

esta empresa se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que 

se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7° da Constituição 

Federal -“proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de dezoito 

anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, salvo na condição de 

aprendiz”; (ii) inexiste impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, 

inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 

1999; (iii) atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, em observância 

ao disposto no parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo. 

__________, aos __ de __________ de 2019. 

 

Assinatura 
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ANEXO III 

MODELO CARTA DE INTENÇÃO 

À Comissão de Seleção do Edital - Chamamento Público SDE-CEETEPS nº 

01/2019. 

 

Tem a presente a finalidade de declarar o interesse da 
(EMPRESA)_____________, sediada na 
____________________________________________________________ e inscrita 
no CNPJ _____________________, que pode ser contatado pelo telefone 
_____________ e pelo e-mail ______________________________ em participar do 
aludido Edital de Seleção de Propostas – visando à ____________________________ 

Explicitar a intenção: ___________________________________________________ 

 

 

 

 

São Paulo, ____ de ________ de 2019. 

 

 

 

Assinatura: 
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ANEXO IV 
FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO 

 

Nome da Empresa: 

Endereço: 

CNPJ: 

Responsável Legal: 

Histórico da Empresa: (Conte-nos a história de sua empresa) 

CNAE e produtos desenvolvidos: (descreva seu portfólio de produtos) 

Número de funcionários: (quantos funcionários possui? E em quais regimes?) 

Mercado de atuação: (descreva brevemente o funcionamento de seu mercado) 

Parque Fabril: (Descreva o tamanho de seu parque fabril, suas máquinas, sua 
capacidade produtiva, seus equipamentos etc.) 

Conte-nos sobre a estrutura organizacional atual da empresa (dimensões e 
organograma) 

Justificativa para se candidatar: Escreva sobre os motivos que o levaram a se inscrever 
neste processo seletivo, quais são suas expectativas, porque acredita que sua 
empresa possa ajudar na qualificação de jovens e adultos. 

A empresa aceita participar do PROGRAMA MINHA CHANCE  

(   ) sim.     (  ) não  

A empresa está ciente dos termos deste chamamento? (  )sim  (  ) não  

Baixe os anexos para assinatura aqui. 

Envie os anexos solicitados pelo edital, clicando aqui 
 


