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Perfil 

 

O Centro Paula Souza é uma autarquia do Governo do 

Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI). A 

instituição administra Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e 

Faculdades de Tecnologia (Fatecs), reunindo mais de 285 mil 

alunos em cursos técnicos de nível médio e superiores 

tecnológicos, em mais de 300 municípios. 

As Etecs atendem 220 mil estudantes nos Ensinos Técnico, 

Médio e Técnico Integrado ao Médio, com 135 cursos técnicos 

para os setores industrial, agropecuário e de serviços, incluindo 

habilitações na modalidade semipresencial, Educação de Jovens 

e Adultos (EJA) e especialização técnica. 

Já nas Fatecs, mais de 73 mil alunos estão matriculados 

em 72 cursos de graduação tecnológica, em diversas áreas, como 

Construção Civil, Mecânica, Informática, Tecnologia da 

Informação, Turismo, entre outras. Além da graduação, são 

oferecidos cursos de pós-graduação, atualização tecnológica e 

extensão. 
 

 
Nova Sede do Centro Paula Souza – Rua dos Andradas 
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Histórico 

 O Centro Paula Souza foi criado pelo decreto-lei de 6 de 

outubro de 1969, na gestão do governador Roberto Costa de 

Abreu Sodré (1967 – 1971), como resultado de um grupo de 

trabalho para avaliar a viabilidade de implantação gradativa de 

uma rede de cursos superiores de tecnologia com duração de dois 

e três anos. 

Em 1970, começou a operar com o nome de Centro 

Estadual de Educação Tecnológica de São Paulo (CEET), com três 

cursos na área de Construção Civil (Movimento de Terra e 

Pavimentação, Construção de Obras Hidráulicas e Construção de 

Edifícios) e dois na área de Mecânica (Desenhista Projetista e 

Oficinas). Era o início das Faculdades de Tecnologia do Estado. 

As duas primeiras foram instaladas nos municípios de Sorocaba 

e São Paulo.  

A trajetória do Centro Paula Souza vai além de seus 45 

anos de fundação. Sua memória mistura-se com a história 

centenária do ensino profissional público em São Paulo. Em 

1969, o órgão nasceu com a missão de organizar os primeiros 

cursos superiores de tecnologia, mas no decorrer das décadas, 

acabou englobando também a educação profissional do estado 

em nível médio, absorvendo unidades já existentes e construindo 

novas Etecs e Fatecs para expandir o ensino profissional a todas 

as regiões do Estado. 
 

 
Centro Paula Souza – Antiga Sede – Av. Tiradentes 
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Quem Foi Paula Souza? 

  

 

  

Nascido em uma família de estadistas, no município 

paulista de Itu, o engenheiro e professor Antonio Francisco de 

Paula Souza (1843 – 1917) posicionava-se 

como um liberal, a favor da república e do fim 

da escravatura. Estudou engenharia na 

Alemanha e na Suíça. Fundou a Escola 

Politécnica da Universidade de São Paulo 

(Poli-USP) e trabalhou diretamente no 

desenvolvimento da infraestrutura do País, 

projetando obras e estradas de ferro. Na 

política, atuou como deputado, presidente da 

câmara estadual e ministro das Relações 

Exteriores e da Agricultura no mandato do presidente Floriano 

Peixoto (1891 – 1894). 

  

Paula Souza era reconhecidamente um homem à frente de 

seu tempo e caracterizou-se como um educador que sempre 

defendeu o papel da escola como meio de formação de 

profissionais e não somente um local para discussões 

acadêmicas. Mais de 40 anos após sua morte, os princípios 

idealizados por Paula Souza começaram se concretizar com a 

criação do Centro Estadual de Educação Tecnológica de São 

Paulo, em 6 de outubro de 1969, que posteriormente foi 

rebatizado como Centro Paula Souza, em homenagem ao 

professor. 
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Missão, Visão, Objetivos e Diretrizes: Valorização do 

Capital Humano e Transparência nas ações. 

 

Missão 

 Promover a educação profissional pública dentro de 

referenciais de excelência, visando ao atendimento das 

demandas sociais e do mundo do trabalho. 

  

Visão 

 Consolidar-se como centro de excelência e estímulo ao 

desenvolvimento humano e tecnológico, adaptado às 

necessidades da sociedade. 

  

Objetivos Estratégicos 

 Atender/Antecipar-se às demandas sociais e do mercado de 

trabalho; 

 Obter a satisfação dos públicos que se relacionam com o 

Centro Paula Souza; 

 Aperfeiçoar continuamente os processos de planejamento, 

gestão e as atividades operacionais/administrativas; 

 Alcançar e manter o grau de excelência diante do mercado 

em seus processos de ensino e aprendizagem; 

 Estimular e consolidar parcerias (internas e externas), 

sinergias e a inovação tecnológica; 

 Reconfigurar a infraestrutura e intensificar a utilização de 

recursos tecnológicos; 

 Promover a adequação, o reconhecimento e o 

desenvolvimento permanente do capital humano; 

 Incentivar a transparência e o compartilhamento de 

informações e conhecimentos; 

 Assegurar a sustentabilidade financeira da instituição. 

  

Diretrizes estratégicas 

 Excelência em educação humana e tecnológica. 
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 Alcançar e manter o grau de excelência em seus processos 

de ensino-aprendizagem focados na aplicação da tecnologia, 

criatividade e no desenvolvimento de competências 

humanas e organizacionais. 

 Satisfação dos públicos interno e externo. 

 Compreender as necessidades dos públicos interno e 

externo com o objetivo de atender as suas expectativas. 

  

Valorização do capital humano 

 Assegurar a valorização dos servidores do Centro Paula 

Souza por meio de ações que estimulem a prática inovadora. 

 Alto desempenho e melhoria permanente. 

 Garantir processos permanentes de autocrítica 

institucional que viabilizem a melhoria contínua das 

atividades do Centro Paula Souza com o objetivo de alcançar 

resultados e metas; parcerias, sinergias e inovação 

tecnológica. 

 Estimular a busca de interesses comuns nas iniciativas 

pública e privada para o aprimoramento do conhecimento, 

da formação profissional e da gestão administrativa de 

modo a prover a sustentabilidade da instituição. 

  

Transparência nas ações 

 Compartilhar, de forma sistêmica, informações de 

interesse dos públicos interno e externo. 
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Professora Laura Laganá: um breve perfil 

 

Onze anos à frente da maior 

instituição de educação profissional 

da América Latina, Laura Laganá 

conduziu a expansão de unidades do 

Centro Paula Souza estendendo o 

alcance dos cursos técnicos e 

tecnológicos a áreas de 

vulnerabilidade social na Capital e no 

interior do Estado. Promoveu uma 

ampla política de parcerias com o 

setor produtivo, a internacionalização da instituição, a criação da 

primeira graduação tecnológica a distância e políticas de inclusão 

de alunos de baixa renda e estudantes com deficiência. 

Atualmente, participa como membro titular do Conselho 

Estadual de Educação de São Paulo (CEE/SP), do Conselho 

Estadual de Ciência e Tecnologia (Concite), do Conselho de 

Curadores da Fundação Universidade Virtual do Estado de São 

Paulo (Univesp), do Conselho da Imprensa Oficial (Imesp) e do 

Conselho Superior de Estudos Avançados (Consea) da Federação 

das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). 

Com mais de trinta anos de experiência na área da 

educação, é formada em Licenciatura e Bacharelado em 

Matemática, complementados com Pedagogia e Administração 

Escolar. Cursou Especialização em Planejamento e Gestão da 

Educação Profissional na Faculdade de Educação da Unicamp. 

Está no Centro Paula Souza desde 1982, onde atuou como 

professora de matemática, coordenadora de ciências e 

matemática, diretora de unidade, coordenadora de Ensino 

Técnico e chefe de Gabinete. Desde 2004, é diretora 

superintendente da instituição, cargo que exerce pelo terceiro 

mandato consecutivo. 
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A UFIEC: Unidade de Formação Inicial e Educação 

Continuada de Trabalhadores 

 

No âmbito da educação não formal, os cursos de Formação 

Inicial e Continuada de Trabalhadores, em seu aspecto global, 

promovidos pelo Centro Paula Souza visam preparar o aluno para 

atuar no mundo do trabalho. Destinam-se à qualificação e 

requalificação de trabalhadores jovens e adultos, a partir dos 16 

anos de idade, independentemente de escolarização prévia, a fim 

de promover seu ingresso e reingresso no mercado de trabalho, 

preparando-os para que se dediquem a um tipo de atividade 

profissional na qual, valendo-se de seu esforço, obtenham bom 

relacionamento, satisfação para si e para a sociedade em que 

vivem. 

 

Os cursos de Formação Inicial e Continuada de 

Trabalhadores têm curta duração e sua oferta varia, a cada 

semestre, conforme as demandas do mercado de trabalho. 

Embora possam ser aproveitados como créditos ou outra forma 

de equivalência para a continuidade de estudos ou até para a 

obtenção do diploma de técnico, não estão sujeitos a 

regulamentação curricular. 
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Professora Clara Magalhães: um breve perfil 

 

Graduada em 

Administração de 

Empresas com 

especialização em Gestão 

de Educação Pública, a 

Profª Clara Magalhães 

lecionou na rede estadual de Educação por mais de 20 anos. Foi 

secretária-executiva, atuou na rede particular de ensino e 

lecionou também em cursos de graduação de universidades 

particulares.  

Em 1998 ingressou no Centro Paula Souza e, a partir de 

2010, passou a coordenar a UFIEC – Unidade de Formação Inicial 

e Educação Continuada, onde vem comandando a execução de 

vários programas e projetos sociais como o “Frente de Trabalho”, 

a “Fundação Casa”, o Fundo Social de Solidariedade (FUSSESP), 

o Via Rápida Emprego, o PEAD (Programa Emergencial de Auxílio 

ao Desempregado), o Pró-Egresso (Programa Estadual de 

Inserção de Egressos do Sistema Penitenciário), o Pronatec (FIC) 

e o Aprendiz Paulista, todos com o objetivo de qualificar 

trabalhadores, em sua maioria com baixa escolaridade e 

desempregados, para que possam, com a aquisição de novas 

habilidades e competências, concretizar o sonho da “Carteira 

Profissional Assinada” e da possibilidade de, por meio de seu 

próprio trabalho e esforço, gerar renda para o seu sustento e o 

de sua família. 
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Programa Aprendiz Paulista 

 
Apresentação 

 
 

 

A inserção no mercado de trabalho tem-se tornado cada 

dia mais difícil, competitiva e exigente. A formação teórica já não 

é mais suficiente e o conhecimento técnico apresenta-se como 

um diferencial, ampliando as possibilidades dos jovens na 

busca do primeiro emprego.  

O Aprendiz Paulista é um programa do Governo do Estado 

desenvolvido pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho 

(SERT), em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento, 

Ciência, Tecnologia e Inovação (SDCTI), em parceria com o 

Centro Paula Souza.  

O Aprendiz Paulista busca proporcionar mais 

oportunidades de inserção do jovem no mundo do trabalho e, 

por conseguinte, combater o desemprego que, principalmente 

entre eles, está diretamente ligado a questões sociais.  

Este manual tem por objetivo responder todas as 

questões que possam surgir sobre os procedimentos de 

inscrição, contratação e acompanhamento dos jovens 

aprendizes.  

Leia-o atentamente e lance mão dele sempre que 

necessário! 
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Introdução 

 

Considerando que o professor orientador de aprendizagem se 

torna, de certa forma, um consultor para os alunos aprendizes e 

para as empresas contratantes de aprendizagem, foi que elaboramos 

um material de apoio contendo sua fundamentação legal a fim de 

que ele tome ciência da legislação pertinente, para poder esclarecer, 

a todos os envolvidos, as dúvidas que surjam em relação ao 

Programa. 

Além disso, desenvolvemos este Manual de Boas Práticas que 

tem a intenção de instituir entre todos os professores orientadores 

a melhor forma de operacionalizar e padronizar o trabalho junto a 

alunos aprendizes e a empresas. 

Por se tratar de um programa cujo objetivo é introduzir o jovem 

no mundo do trabalho, o papel do orientador é de fundamental 

importância. Cabe a ele apresentar ao estudante as oportunidades 

de inserção social e de fortalecimento da cidadania que podem se 

abrir com o programa. É ele também uma espécie de conselheiro 

que faz a mediação entre o aprendiz e a empresa, orientando o aluno 

que, na maioria das vezes, por inexperiência, desconhece certos 

protocolos comportamentais. 

Selecionamos aqui as perguntas e respostas que melhor 

retratam as dúvidas acerca do programa. 
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Perguntas e Respostas 

 

1) O que vem a ser Contrato de Aprendizagem? 

 Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por 

escrito e por prazo determinado não superior a dois anos, em que o 

empregador se compromete a assegurar ao aprendiz, inscrito em 

programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica 

compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o 

aprendiz se compromete a executar com zelo e diligência as tarefas 

necessárias a essa formação. É um contrato bilateral, pactuado entre a 

empresa e o aluno;  

 Deve conter a assinatura da empresa, do aluno e/ou responsável (quando 

ele for menor de idade) e do professor orientador (apenas como anuente); 

 Deve ser feito em 3 vias: uma para a empresa, uma para o aluno e uma 

para a Etec, que ficará sob a responsabilidade do professor orientador e 

 O professor orientador deve escanear o contrato já devidamente 

preenchido e assinado e, antes de arquivá-lo no prontuário do aluno, 

encaminhar uma cópia para a Ufiec, a/c de: vanda.silva@cps.sp.gov.br. 

 
2) Qual a quantidade de aprendizes que as empresas devem 

ter? 

 No mínimo 5% e no máximo 15% do total de empregados cujas funções 

demandem formação profissional, excluídos os cargos de confiança e os 

de nível técnico e superior. As frações de unidade obtidas nesse cálculo 

darão lugar à admissão de um aprendiz (art. 429, caput e § 1º da CLT). 

Por exemplo: Uma indústria, que mantém, em seu quadro de 

empregados, 30 torneiros mecânicos, necessita de 5% de aprendizes. 

Assim, calculamos [30 x 5% = 1,5]. Logo, arredondando, ela precisará 

contratar 2 aprendizes na área. 

 

3) Existem empresas dispensadas do cumprimento das cotas 

de aprendizagem? 

 

 Sim. Estão legalmente dispensadas do cumprimento das cotas de 

aprendizagem:  

I – As microempresas e empresas de pequeno porte, optantes ou não pelo 

Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições 
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devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples 

Nacional. 

II – Entidades sem fins lucrativos que tenham por objetivo a educação 

profissional e contratem aprendizes na forma do art. 431 da CLT. 

Obs.: As microempresas e empresas de pequeno porte que contratem 

aprendizes devem observar o limite máximo de 15% (quinze por cento) 

estabelecido no art. 429 da CLT. 

4) As empresas pagam algum valor para o Centro Paula Souza 

pela contratação de aprendizes? 

 Não. As empresas não pagam nada para o Centro Paula Souza. Elas 

pagam somente os custos do aprendiz diretamente a ele. A relação legal 

é bipartite entre aluno e empresa. O Centro Paula Souza é apenas 

anuente para comprovar a regularidade da matrícula do aluno na Escola 

Técnica (Etec). 

5) Qual a data final do contrato? 

 O final do contrato não poderá ultrapassar o último dia de aula do curso 

do aluno nem exceder o prazo legal de 2 (dois) anos, exceto para o caso 

de alunos portadores de deficiência.  

 No dia em que o aprendiz completar 24 anos, o contrato deverá ser 

rescindido. 

 Por desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz; 

 Por falta disciplinar grave do aprendiz; 

 Por ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo ou 

 A pedido do aprendiz. 

6) O aprendiz tem direito a férias? Quando? 

 As férias para os aprendizes são devidas somente após 1 ano do início do 

contrato de aprendizagem; 

 De acordo com o artigo 136, § 2º, da CLT, os aprendizes menores de 18 

(dezoito) anos terão direito a fazer coincidirem suas férias na empresa 

com as férias escolares (obrigatório); 

 Os aprendizes maiores de 18 anos poderão ter suas férias 

preferencialmente coincidindo com as férias escolares, desde que a 

empresa concorde, porém isso não é obrigatório.  
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7) A empresa pode contratar o aprendiz antes do término do 

contrato? 

 Sim. A empresa e o aluno entram em acordo para rescindir o contrato de 

aprendizagem e, logo em seguida, a empresa o contrata como funcionário, 

não mais como aprendiz. Não é possível fazer a conversão automática de 

uma forma para outra por se tratarem de contratos de tipos distintos. 

8) A empresa pode demitir o aprendiz? 

 A empresa pode rescindir o contrato a qualquer momento, bastando, para 

isso, que pague ao aprendiz todos as verbas rescisórias. 

9) Qual deve ser o salário a ser pago pela empresa ao 

aprendiz? 

 A lei garante ao aprendiz o direito ao salário mínimo-hora, observando-

se, caso exista, o piso estadual (Em São Paulo há um mínimo regional). 

No entanto, caso a empresa contratante opte, o salário pode ser maior 

que o mínimo (art. 428, § 2º, da CLT e art. 17, parágrafo único do Decreto 

nº 5.598/05). 

10)  Por quantas horas de trabalho a empresa contrata o 

aprendiz? 

 A empresa contrata o aprendiz por 8 horas, sendo 4 horas de teoria 

(cumpridas na Etec) e 4 horas de prática (trabalhadas na empresa) 

11) A rescisão do contrato de trabalho do aprendiz precisa ser 

assistida na sua homologação? 

 

 Sim, desde que os contratos tenham duração superior a um ano (art. 477, 

§1º, da CLT) a homologação deve ser obrigatoriamente assistida; 

 Nesses casos, quem presta a assistência aos aprendizes na rescisão 

contratual podem ser os sindicatos profissionais, as unidades do MTE 

ou, na sua ausência, o Ministério Público, o Defensor Público ou o Juiz 

de Paz; 

 Se o contrato tiver duração inferior a um ano, a rescisão será feita na 

própria empresa; 

 Caso o aprendiz seja menor de 18 anos, a quitação das verbas rescisórias 

deverá ser assistida por seu representante legal (art. 439 da CLT). Se 

maior ou legalmente emancipado nos termos do Código Civil, poderá ele 

próprio dar quitação dos valores pagos. 
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12) O aprendiz tem direito ao seguro-desemprego? 

 

 Aos aprendizes são assegurados os direitos trabalhistas e previdenciários 

previstos no art. 65 do ECA. Assim, caso o contrato seja rescindido 

antecipadamente em razão da cessação da atividade empresarial, de 

falecimento do empregador constituído em empresa individual ou de 

falência da empresa, o aprendiz terá direito ao seguro-desemprego, desde 

que sejam preenchidos também os requisitos legais previstos na lei. 

 

13) O aluno que estuda à noite pode participar do Aprendiz 

Paulista? 

 De acordo com o Art. 66 da CLT, o aprendiz que estuda à noite deve 

começar a aprendizagem na empresa a partir das 10 horas da manhã do 

dia seguinte, respeitando, obrigatoriamente, 11 (onze) horas consecutivas 

de intervalo para descanso entre o horário de saída da Etec e o início do 

trabalho na empresa no dia seguinte. 

14) Aluno que faz ETIM pode participar da aprendizagem? 

 O aluno que faz ETIM fica as 8 horas dentro da Etec não tendo, por isso, 

tempo para a aprendizagem. Dessa forma, somente quem faz o técnico 

modular pode participar da aprendizagem. 

15) Nas férias escolares, o aprendiz deve cumprir as 8 horas na 

empresa? 

 Sim, pois ele recebe por 8 horas diárias. 

16) O aprendiz pode trabalhar aos sábados? 

 Sim, desde que a empresa possua autorização para trabalhar nesses dias 

e seja garantido ao aprendiz o repouso, que deve abranger as atividades 

práticas e teóricas, em outro dia da semana. Ressalte-se que o art. 432 

da CLT veda ao aprendiz a prorrogação e compensação de jornada. No 

entanto, como as aulas na Etec ocorrem apenas de segunda a sexta-feira, 

o trabalho aos sábados, domingos e feriados torna-se inviável pois o aluno 

não poderia gozar o descanso das atividades teóricas e práticas 

concomitantemente. 

17) O aprendiz terá direito a algum comprovante de conclusão 

do curso de aprendizagem? 

 Sim. Ao aprendiz que tiver concluído, com aproveitamento, o curso de 

aprendizagem, será concedido, obrigatoriamente, o certificado de 
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qualificação profissional. 

18) Como se faz o cálculo de horas para o certificado da 

aprendizagem? 

 Devem-se calcular as horas diárias (práticas e teóricas) X os meses de 

aprendizagem X os dias do mês. 

Exemplo: 8 horas (diárias) X 12 meses x 22 dias (por mês) = 2112 horas. 

 O certificado de aprendizagem deve conter a assinatura do Professor 

Orientador, do Diretor da Etec e da Profª Clara Magalhães, coordenadora 

da UFIEC. Assim, antes de ser entregue ao aluno, o certificado deve ser 

enviado para a Ufiec para que a Profª Clara o assine. 

19) O aprendiz que desistir do curso antes de seu término terá 

direito a alguma certificação? 

 Naqueles casos em que o aprendiz não atingir o termo final do contrato e 

não lhe sendo possível concluir a formação prevista no programa de 

aprendizagem, o contrato deverá ser rescindido sem justa causa e poderá 

ser-lhe concedido um certificado de participação pelo número de horas 

concluídas ou, se for o caso, um certificado de conclusão de bloco ou 

módulo cursado. 

 

20) Como fica o contrato de aprendizagem em casos de 

afastamento em razão de licença-maternidade, acidente de 

trabalho ou auxílio-doença? 

 

 Esses afastamentos também não constituem, por si só, causa para 

rescisão do contrato, produzindo os mesmos efeitos que nos contratos de 

prazo determinado. Além disso, durante o período de afastamento em 

razão da licença-maternidade e acidente de trabalho, deverá ser recolhido 

o FGTS do aprendiz. Durante o afastamento, os aprendizes não poderão 

frequentar as atividades teóricas, já que essa formação também faz parte 

do contrato de aprendizagem, e se eles estão afastados, as horas teóricas 

não podem ser consideradas efetivamente trabalhadas. 

 Licença-maternidade: trata-se de garantia constitucional prevista no Art. 

7º, XVIII, consistindo no período de 120 (cento e vinte) dias que a 

empregada usufruirá em razão do nascimento de filho.  

a) É aplicável às aprendizas que se tornarem mães na vigência do 

contrato de aprendizagem; 

b) Há afastamento pelo INSS: a aprendiza é beneficiada pelo salário-

maternidade, com início 28 (vinte e oito) dias antes e término 91 

(noventa e um dias) depois do parto, podendo ser prorrogado em mais 
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2 semanas (anterior ou posterior ao parto), através de atestado médico 

específico, conforme Art. 71 da Lei nº 8.213/1991 e Art. 93, caput e § 

3º do Decreto nº 3.098/1999. 

 

21) Os casos de estabilidade provisória decorrentes de 

acidente de trabalho e de gravidez são aplicáveis ao 

contrato de aprendizagem? 

 

 As hipóteses de estabilidade provisória acidentária e a decorrente de 

gravidez não são aplicáveis aos contratos de aprendizagem, pois se trata 

de contratos com prazo prefixado para o respectivo término. Entretanto, 

cabe ao empregador recolher o FGTS dos aprendizes durante o período 

de afastamento (art. 28 do Decreto nº 99.684, de 8 de novembro de 1990), 

computando-se este período, desde que não seja superior a seis meses, 

para fins de aquisição do direito às férias anuais (art. 133, IV, da CLT). 

 

22) Como fica o contrato do aprendiz selecionado pelo 

serviço militar? 

 

 O afastamento do aprendiz em virtude das exigências do serviço militar 

não constitui causa para rescisão do contrato, podendo as partes acordar 

se o respectivo tempo de afastamento será computado na contagem do 

prazo restante para o término do contrato do aprendiz (art. 472, caput e 

§ 2º, da CLT), cabendo à empresa recolher o FGTS durante o período de 

afastamento (art. 15, § 5º, da Lei nº 8.036/90). 

 

23) O aprendiz tem direito ao vale-transporte? 

 

 Sim, é assegurado o vale-transporte para o deslocamento residência-

empresa e vice-versa ou residência-instituição formadora e vice-versa 

(art. 27 do Decreto nº 5.598/05). Caso, no mesmo dia, o aprendiz tenha 

que se deslocar para a empresa e para a instituição formadora, devem 

ser fornecidos vales-transportes suficientes para todo o percurso. 

24) Além das vagas que o Professor Orientador divulga, como 

o aluno pode tomar conhecimento de outras vagas da 

Aprendizagem? 

 Pelo site do Emprega São Paulo: www.empregasaopaulo.sp.gov.br 

25) O que é preciso para se cadastrar e quem faz o cadastro? 

 O próprio aluno é quem se cadastra; 

http://www.empregasaopaulo.sp.gov.br/
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 Ele deve informar seus dados no cadastro; 

 O campo “RA” deve ser preenchido com o próprio RG do aluno; 

26) Para se cadastrar é necessário pagar alguma coisa? 

 Não, o cadastro é gratuito. 

 

O que se espera do Professor Orientador de Aprendizagem? 

 

1) Quem pode participar do Programa Aprendiz Paulista? 

Todo aluno que passar pelo Vestibulinho e estiver regularmente matriculado no 

Curso Técnico Modular em uma das Etecs do Centro Paula Souza poderá 

participar do Aprendiz Paulista. 

Meios de divulgação 

2) Como é feita a divulgação das vagas para os alunos da Etec? 

A divulgação das vagas é feita nas Etecs para que os alunos se candidatem a 

preenchê-las. Quanto mais meios de divulgação forem utilizados, mais 

possibilidades de os alunos conhecerem o Programa e se interessarem pelas 

vagas disponibilizadas pelas empresas. Tal divulgação, em geral, é feita por meio 

de: 

 Avisos nas salas de aula; 

 Mural da Unidade Escolar; 

 Anúncios no site da Etec; 

 Blog; 

 Facebook; 

 E-mails para todos os professores da unidade; 

 Contato telefônico; 

 Cartazes informativos no ambiente escolar; 

 O professor orientador visita as salas de aula divulgando 

pessoalmente o Programa aos alunos logo nos primeiros dias de aula; 

 Reuniões divulgando o site do Programa Aprendiz Paulista; 

 Reuniões específicas somente com os interessados e já legalmente 

aceitos; 

 Panfletos individuais; 

 Folders e  

 Palestras de motivação. 
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Encaminhamento dos Alunos 

3) Como é feito o encaminhamento dos alunos para a empresa? 

Quem os acompanha até a empresa? 

Compete ao professor orientador convidar e encaminhar o aluno para candidatar-

se ao processo seletivo da empresa para tornar-se um aprendiz. Esse 

encaminhamento deve atender a alguns requisitos: 

 O professor orientador envia, para a empresa, uma planilha contendo os 

dados dos alunos interessados; 

 Uma reunião é agendada entre as partes: empresa e escola (professor 

orientador); 

 Os alunos preenchem seu cadastro no site do Programa Emprega São 

Paulo: www.empregasaopaulo.sp.gov.br; 

 Os alunos interessados são orientados a elaborar um currículo para ser 

apresentado à empresa; 

 Esses alunos são orientados a comparecer à empresa portando o 

currículo e a declaração de matrícula; 

 Os currículos são pré-selecionados conforme perfil solicitado pela 

empresa e preenchidos conforme modelo sugerido pela Etec; 

 O professor orientador faz contato, preferencialmente por telefone ou por 

e-mail, com a empresa interessada no aprendiz, para passar as 

informações básicas sobre o programa e esclarecer pontos que possam 

suscitar dúvidas;  

 A empresa agenda a entrevista de seleção; 

 O encaminhamento acontece após a seleção do currículo por parte da 

empresa; 

 A seleção é feita da forma mais natural possível. A empresa pode enviar 

um representante do seu departamento de RH até a escola para realizar 

o processo seletivo; 

 Depois de selecionado o aprendiz, passa-se, então, à fase de contratação; 

 Se o candidato a aprendiz é menor de idade, ele deverá ser acompanhado 

por seus pais ou responsáveis para a assinatura do contrato; 

 Caso ele seja maior de 18 anos, poderá comparecer sozinho à empresa 

para ele próprio assinar o contrato de aprendizagem e 
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 O aluno é encaminhado à empresa já ciente de seus direitos e deveres 

enquanto aprendizes. 

Envolvimento do professor orientador com os alunos 

4) Qual deve ser o envolvimento do professor orientador com os 

alunos que já estão desenvolvendo suas atividades na 

empresa? 

Espera-se do professor orientador, em relação aos aprendizes, que mantenha: 

 Contatos periódicos por e-mail, por telefone e, sobretudo, pessoalmente 

na Etec; 

 Verificação das atividades desenvolvidas por meio de relatórios mensais; 

 Conversa informal e aconselhamento, sobretudo com os aprendizes que 

faltam às aulas ou à empresa; 

 Receber do aprendiz cópia dos atestados que justifiquem suas faltas para 

que não sejam descontadas de seu salário. Se houver atraso na entrega 

desses atestados e o RH da empresa já houver fechado a folha de 

pagamento, não haverá possibilidade de abono das faltas.   

 Reuniões periódicas com o aprendiz com a participação do coordenador 

do curso para ouvir impressões e eventuais queixas do aprendiz e 

 Contatos semanais em sala de aula para orientá-los sempre que 

necessário. 

Participação do orientador na empresa  

5) Qual deve ser a participação do professor orientador em 

relação à empresa? 

Fazem parte das competências do professor orientador, em relação à empresa: 

 Manter contatos frequentes por e-mail com o funcionário designado para 

fazer o acompanhamento do aprendiz na empresa; 

 Manter contatos telefônicos com o RH da empresa para inteirar-se do 

desempenho dos aprendizes nas atividades práticas; 

 Fazer visitas esporádicas à empresa. Não é necessário visitar a empresa 

a todo instante, porém é importante conhecê-la e visitá-la vez ou outra; 



21 

 

 

UFIEC - Unidade de Formação Inicial e Educação Continuada 

 

 Agendar sempre as visitas com alguma antecedência. Não é de bom 

alvitre ir à empresa sem ser convidado ou sem ser esperado; 

 Observar o andamento do processo a certa distância, deixando que a 

empresa guie o aprendiz seguindo aquilo que foi proposto para a vaga e 

função; 

 Fazer reuniões periódicas com o aprendiz e o representante da empresa. 

(Manter contatos rotineiros com a empresa pode abrir portas para mais 

aprendizes e evitar problemas com os atuais. É nesses contatos que o 

professor orientador pode estreitar laços e isso pode ser muito bom para 

a empresa, para a Etec e para os aprendizes); 

 Convidar a empresa a participar de festas e eventos da Etec. Essa é uma 

das formas de se estreitarem esses laços com a empresa; 

 Atender às solicitações da empresa para visitas ou intervenções junto ao 

aprendiz e  

 Informar à empresa as faltas não justificadas do aprendiz às atividades 

teóricas para que sejam descontadas do salário. (Esse desconto é 

permitido pelo art. 131 da CLT e tem seus reflexos no RSR – Repouso 

Semanal Remunerado – e em eventuais feriados da semana.) 

 

PORTARIA CEETEPS Nº 343, de 19 de agosto de 2009 

Dispõe sobre a minuta de Contrato de Aprendizagem, a que se referem os 

dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, alterados pela Lei 

Federal nº 10.097, de 19, publicada no D.O.U. de 20 de dezembro de 2000 e pelo 

Decreto Federal nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005. 

  

A Diretora Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza, no uso de suas atribuições legais, expede a presente portaria: 

Artigo 1º - Para firmar Contrato de Aprendizagem com empresa da região, na 

condição de Aluno Aprendiz, de conformidade com os dispositivos da 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, alterados pela Lei Federal nº 

10.097/2000 e pelo Decreto Federal nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005, o 

aluno regularmente matriculado em um dos cursos técnicos de unidade escolar, 

deste Centro, deverá utilizar a minuta padrão anexa à presente Portaria, em sua 

forma e conteúdo, não podendo sofrer alterações de qualquer espécie. 

Artigo 2º - A Direção da Unidade Escolar deverá encaminhar ao Gabinete da 

Superintendência, semestralmente, relatório referente aos Contratos de 

Aprendizagem firmados em conformidade com a presente Portaria. 
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Artigo 3º -  A Unidade de Formação Inicial e Educação Continuada – UFIEC, deste 

CEETEPS, expedirá instruções complementares para aplicação do disposto na 

presente Portaria. 

Artigo 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário e, especificamente, a Portaria CEETEPS nº 52, de 19, 

publicada no D.O. de 22/05/2003. 

 

LAURA LAGANÁ 

Diretora Superintendente 

 

 

 

MINUTA ANEXA A PORTARIA CEETEPS Nº 343/2009. 

CONTRATO DE APRENDIZAGEM 

(Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000 e Decreto Federal nº 5.598, de 1º de 

dezembro de 2005) 

Pelo presente instrumento entre as partes (Nome da Empresa) 

_________________ _________ CNPJ n° ____________________/ ______ - _____, com 

sede na _____________________________________ (endereço) _________ bairro 

___________ __________, município ______________________, Estado de São Paulo, 

neste ato representada por seu responsável legal, doravante designado 

EMPREGADOR e o(a) aluno(a) do CEETEPS 

___________________(nome)_________________________ ___________, residente na 

________________________________________ (endereço) _____________, bairro 

____________, município __________________, Estado de São Paulo, portador da 

Carteira de Trabalho e Previdência Social n° ________________, série _______, 

neste ato assistido pelo seu responsável legal (no caso de menor de dezoito 

anos), designado EMPREGADO, fica justo e acertado o seguinte: 

Cláusula 1ª 

O EMPREGADOR admite como seu EMPREGADO, conforme dispõe o artigo 428 

da Consolidação das Leis do Trabalho, (nome) 

__________________________________, aluno(a) regularmente matriculado(a) no 

curso de ________________________(informar o nome do curso)__________, com 

carga horária total de __horas do curso: (1200 ou 1600 horas), validado no MTE 

sob nº _________ e CBO__________ oferecido pela Escola Técnica Estadual 

_________________________________, com sede na ______________________ 

__________________(endereço)________, município _______________, Estado de 

São Paulo, mantida pelo Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza. 

Cláusula 2ª 



23 

 

 

UFIEC - Unidade de Formação Inicial e Educação Continuada 

 

A aprendizagem a que se refere a cláusula anterior será desenvolvida em dois 

ambientes: na unidade de formação profissional, que proporcionará programa 

de aprendizagem técnico-profissional metódico, conforme Plano de Curso, 

disponível na Secretaria da Escola, devidamente autorizado, por meio de 

Portaria da Unidade de Ensino Médio e Técnico – CETEC, do CEETEPS, com 

fundamento na Resolução SE nº 078, de 07/11/2008, e nos termos da Lei 

Federal 9394/96, Decreto Federal nº 5.154/04, Resolução CNE/CEB 4/99, 

atualizada pela Resolução CNE/CEB nº 1/2005, Parecer CNE/CEB nº 11, de 

12/06/2008, Resolução CNE/CEB nº 3, de 09/07/2008, Deliberação CEE 

79/2008, das Indicações 08/2000 e 80/2008, com pareceres da Supervisão 

Educacional do próprio CEETEPS, e na empresa empregadora, onde 

desenvolverá tarefas de prática profissional em ambiente compatível com sua 

idade e com a aprendizagem metódica por ele recebida na escola e que faz parte 

do Plano de Curso acima referido, do qual o Empregador declara ter pleno 

conhecimento. 

Cláusula 3ª 

Observadas as disposições do § 3º do artigo 428 e artigo 432, da CLT, a duração 

do contrato será de __(X) meses, ________(informar período, não superior à 

duração do curso em que o aluno estiver matriculado), iniciando em ___ / 

__________ / ________ e concluindo em ____ / __________ / ________, com jornada 

diária de 8 horas (informar total de horas, incluir as do curso), de segunda a 

sexta-feira, perfazendo o total de 40 horas (total de horas diárias x 5) horas 

semanais, compreendendo atividades nos dois ambientes da cláusula anterior, 

respeitados os direitos trabalhistas previstos na CLT, especificamente no que 

se refere às férias, que devem sempre coincidir com o período de prática 

profissional e com as férias escolares. 

No período de férias do curso teórico não coincidente com as férias do 

EMPREGADO na empresa, este poderá cumprir a jornada diária na sua 

totalidade na empresa. 

 

Cláusula 4ª 

A jornada de trabalho diária do EMPREGADO compreenderá 4 horas (informar 

o n° de horas diárias de aulas teóricas), de segunda a sexta, no local 

especificado na cláusula 1ª, das ___h___ às ___h____, acrescida de 4 horas 

diárias para prática profissional simultânea, a ser desenvolvida na 

____________________________________ (endereço da empresa), no horário das 

___h___ às ___h____, de segunda a sexta. 

Cláusula 5ª 

O salário do empregado não será, em hipótese alguma, inferior ao salário 

mínimo hora, multiplicado pelo número de horas contratadas, conforme 

previsto em Lei, salvo condição mais favorável. 

Cláusula 6ª 

O presente contrato de aprendizagem, com prazo determinado, pressupõe a 
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anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social conforme artigo 428 da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

Cláusula 7ª 

O EMPREGADO se obriga a exibir ao EMPREGADOR, sempre que for solicitado, 

o documento emitido pela Escola Técnica Estadual, referida na Cláusula 1ª, 

que comprove sua frequência às aulas e o seu aproveitamento em períodos 

estabelecidos no Plano de Curso em que estiver matriculado.  

Cláusula 8ª 

Este contrato se extinguirá ao seu término ou quando o aprendiz completar 

vinte e quatro anos, exceto nos casos previstos no Parágrafo Único do Artigo 2º 

do Decreto Federal nº 5.598, de 1º/12/2005, ou ainda antecipadamente nas 

seguintes hipóteses previstas no artigo 433 da CLT e no Artigo 28 do mesmo 

Decreto acima citado: 

o Desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz (hipótese que 

somente ocorrerá mediante manifestação da entidade executora da 

aprendizagem teórica, a quem cabe a sua supervisão e avaliação, após 

consulta ao estabelecimento onde se realiza a aprendizagem prática); 

o Falta disciplinar grave;  

o Ausências injustificadas à escola regular que implique perda do período 

letivo (comprovada através de apresentação de declaração do 

estabelecimento de ensino regular) ou  

o A pedido do aprendiz. 

Cláusula 9ª 

O EMPREGADO obriga-se a frequentar regularmente as aulas e demais atos 

escolares, na Escola Técnica Estadual _______________________________________, 

na qual está matriculado, bem como cumprir o regimento e as disposições 

disciplinares. 

Cláusula 10 

O EMPREGADO encontra-se devidamente matriculado no _______ ciclo do 

Ensino Técnico, comprometendo-se o EMPREGADOR a acompanhar a sua 

frequência às aulas. 

Cláusula 11 

O EMPREGADO obriga-se a obedecer às normas e regulamentos de segurança 

adotada durante as fases de realização do período de prática profissional. 

E por acharem justos e contratados, assinam o presente instrumento na 

presença de testemunhas, abaixo nomeadas. 

  

________________ ,____ de __________________ de 20___. 

  

_______________________________  

EMPREGADOR 



25 

 

 

UFIEC - Unidade de Formação Inicial e Educação Continuada 

 

_______________________________ 

EMPREGADO 

_______________________________ 

Responsável legal pelo Empregado menor de 18 anos 

  

Testemunhas 

  

1) ________________________________ 

  

Nome: 

RG n°: _____________________ 

  

2) ________________________________ 

  

Nome: 

RG n°: _____________________ 

  

FILIAL EXECUTORA DA HABILITAÇÃO TÉCNICA - 

Etec _________________________________ 

Data ______________________ 

 

Nome do Diretor (a) ou Professor Orientador de Aprendizagem 

__________________________________ 

Assinatura do Diretor (a) ou Professor Orientador de Aprendizagem 

__________________________________ 

 

Da escolha e do pagamento do professor orientador de 
aprendizagem   

 
 

PORTARIA CEETEPS Nº 344, de 19 de agosto de 2009  
  

 
Atribui ao Professor Orientador a responsabilidade 
pelo acompanhamento das práticas profissionais 
realizadas por Aluno Aprendiz, matriculado em Escola 
Técnica do CEETEPS.  
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A Diretora Superintendente do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza, no uso de suas atribuições legais, expede a presente portaria:  
  
Artigo 1º - Será indicado pela Direção da Unidade de Ensino, Professor 

Orientador para o acompanhamento das atividades práticas desenvolvidas nas 
empresas pelos Alunos Aprendizes, regularmente matriculados na Escola, em 

face dos dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, alterados 
pela Lei Federal nº 10.097, de 19, publicada no DOU de 20 de dezembro de 
2000 e pelo Decreto Federal nº 5.598, de 1º de dezembro de 2005.  

  
Parágrafo Único – Os “Professores Orientadores” deverão ser docentes, com 

contrato por tempo indeterminado, preferencialmente de Componentes 
Curriculares do Curso ou Área a que se refere a atividade prática.  
  

Artigo 2º - Os “Professores Orientadores” serão remunerados por Horas 
Atividades Específicas – HAEs, conforme tabela abaixo:  
  

- de 01 a 10 Aprendizes – 05 HAEs por mês;  
- de 11 a 20 Aprendizes – 10 HAEs por mês;  

- de 21 a 30 Aprendizes – 15 HAEs por mês;  
- de 31 a 40 Aprendizes – 20 HAEs por mês;  
- de 41 a 50 Aprendizes – 25 HAEs por mês;  

- de 51 a 60 Aprendizes – 30 HAEs por mês;  
- de 61 a 70 Aprendizes – 35 HAEs por mês;  

- de 71 a 80 Aprendizes – 40 HAEs por mês;  
- de 81 a 90 Aprendizes – 45 HAEs por mês;  
- de 91 a 100 Aprendizes – 50 HAEs por mês;  

 
Parágrafo Único – Para números de Aprendizes superiores aos previstos na 
Tabela acima, a remuneração do responsável pelo acompanhamento do 

Programa será feita observando-se a progressão nela adotada.   
  

Artigo 3º - As Horas Atividades Específicas estabelecidas na presente Portaria 
não poderão, em hipótese alguma, exceder, dentro da carga horária mensal do 
docente envolvido, o limite de 200 (duzentas) horas, conforme dispõe o § 7º do 

artigo 3º do Decreto nº 17.412, de 31/07/81.  
  
Artigo 4º - A Unidade de Formação Inicial e Educação Continuada – UFIEC, 

deste CEETEPS, expedirá instruções complementares para aplicação do 
disposto na presente Portaria.  

  
Artigo 5º- A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando 
revogada a Portaria CEETEPS nº 053, de 19, publicada no D.O. de 22/05/2003.  

  
   

LAURA LAGANÁ  
Diretora Superintendente  
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Cronograma Projetos 2015           

            

F O L H A JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV 

U  N   I   D   A   D   E  S  

ABERTURA DO SISTEMA VIA RÁPIDA PARA LANÇAMENTOS PELA 
UNIDADE 

5-jan 2-fev 2-mar 1-abr 1-mai 1-jun 1-jul 3-ago 1-set 1-out 3-nov 

DATA LIMITE PARA LANÇAMENTOS VIA RÁPIDA PELA UNIDADE 8-jan 6-fev 6-mar 7-abr 7-mai 8-jun 7-jul 7-ago 8-set 6-out 8-nov 

UFIEC / CETEC 

Data Limite para CONFERÊNCIA e APROVAÇÃO dos Lançamentos 
Via Rápida 

14-jan 12-fev 13-mar 14-abr 14-mai 16-jun 15-jul 14-ago 16-set 15-out 13-nov 

Data Limite para encaminhamento dos Quadros Demonstrativos 

e Ofícios: Parecer Técnico, Aprendiz Paulista, PEQ, PEAD, 

PRONATEC, FUSSESP (Ofício) e Demais Solicitações. 

14-jan 12-fev 13-mar 14-abr 14-mai 16-jun 15-jul 14-ago 16-set 15-out 13-nov 

U. R. H. / N. P. P. 

1º Cálculo de Folha - Data Limite LANÇAMENTO EM FOLHA pelo 
NPP  

15-jan 18-fev 17-mar 16-abr 18-mai 18-jun 17-jul 18-ago 18-set 19-out 17-nov 

Data de Crédito CLT - 5º dia útil (com sábado) 6-jan 6-mar 7-abr 7-mai 5-jun 6-jul 6-ago 4-set 6-out 6-nov 4-dez 

Data de Crédito AUT - 5º dia útil (sem sábado) 6-jan 6-mar 8-abr 8-mai 8-jun 7-jul 7-ago 8-set 7-out 9-nov 7-dez 



28 

 

 

UFIEC - Unidade de Formação Inicial e Educação Continuada 

 

INSTRUÇÕES PARA O LANÇAMENTO DAS HORAS DE PROFESSOR 

ORIENTADOR DO APRENDIZ PAULISTA 

A partir do mês de março as horas de orientação do Programa Aprendiz 
Paulista devem ser registradas no novo Sistema da Unidade de Recursos 

Humanos do Centro Paula Souza, conforme o passo a passo a seguir: 

1 – Entre no site: www.centropaulasouza.sp.gov.br/rh; 

2 – Entre com o seu CPF. Deve aparecer uma caixa já com seu CPF, mude 
sua senha e clique em “enviar minha senha”; 

3 – Ao entrar no sistema com sua nova senha, na barra superior horizontal, 

clique em Ufiec e novamente clique na caixa onde está escrito Aprendiz 
Paulista. (Atenção: É a caixa de cima e não a de baixo); 

4 – Clique na caixa Lançamento e coloque sua matrícula. Na caixa de 

atividade, clique em Coordenador; 

5 – Registre o período que deve ser o do mês anterior. Por exemplo, se estamos 

em abril, vamos lançar o período de março. Esse é o mês fechado (do 1º ao 
último dia do mês); 

6 – Faça corretamente o lançamento de suas horas, conforme o número de 

contratos e verifique se todos os contratos já foram encaminhados para a 
Ufiec. 

7 – Nessa mesma página há o ícone “anexar”. Nesse ícone o orientador vai 

anexar os documentos necessários para a aprovação das horas, que estão no 
Quadro de Atribuição de Horas e no Quadro de Carga Horária. Sem esses 

documentos, as horas não poderão ser aprovadas e o orientador não receberá 
no mês seguinte; 

8 – Favor prestar atenção ao quadro em anexo onde descrevemos o período 

de abertura e fechamento do sistema. Lembramos que, após o fechamento, 
não mais poderão ser registradas as horas e o orientador ficará sem o 

pagamento; 

9 – O responsável pelo lançamento das horas é o próprio orientador do 
Programa Aprendiz, pois é a Matrícula dele que está cadastrada no sistema; 

10 – Entre os dias 8 e 13, o orientador deverá verificar se as horas foram 
aprovadas ou não. Se não foram aprovadas, deve-se verificar nas mensagens 
do próprio sistema o porquê da não aprovação e fazer os acertos necessários 

para que as horas sejam aprovadas; 

11 – Favor prestar atenção ao Manual do Sistema e ao Cronograma com o 

período de abertura e fechamento do sistema. 

 

http://www.centropaulasouza.sp.gov.br/rh
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Links para sites sobre aprendizagem: 

 

Presidência da República 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10097.htm 

 

Ministério do Trabalho e Emprego 

http://www3.mte.gov.br/politicas_juventude/aprendizagem_default.asp 

 

SERT 

http://www.emprego.sp.gov.br/emprego/aprendiz-paulista/ 

 

EMPREGA SÃO PAULO 

https://www.empregasaopaulo.sp.gov.br/imoweb/IMO/common/aprendiz/

programa.jsp 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L10097.htm
http://www3.mte.gov.br/politicas_juventude/aprendizagem_default.asp
http://www.emprego.sp.gov.br/emprego/aprendiz-paulista/
https://www.empregasaopaulo.sp.gov.br/imoweb/IMO/common/aprendiz/programa.jsp
https://www.empregasaopaulo.sp.gov.br/imoweb/IMO/common/aprendiz/programa.jsp

