
 

EDITAL n.º 03. de 23/02/2021  

A ESCOLA TÉCNICA PROFESSOR ADOLPHO ARRUDA MELLO, município de Presidente 
Prudente, atendendo o disposto no § 3.º do Artigo 62 do Regimento Comum das Escolas Técnicas 
Estaduais do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, torna pública a abertura do Processo 
Especial de Seleção de Candidatos para preenchimento de vagas remanescentes do Curso Técnico 
em Programação de Jogos Digitais, para o 2° módulo, a cursar no 1º Semestre/2021. 

I - Das Disposições Preliminares 

1. As vagas a que diz respeito este processo de seleção de candidatos serão aquelas originadas pela 
retenção, desistência ou transferência dos alunos matriculados no Curso Técnico em Programação em 
Jogos Digitais, desta Etec. 
2. O processo de classificação de candidatos para as vagas remanescentes será por avaliação de 
competências desenvolvidas em: 
2.1. cursos concluídos do mesmo eixo tecnológico, com aproveitamento e devidamente comprovados, na 
própria escola ou em outras; 
2.2. estudos realizados fora do sistema formal de ensino (cursos extracurriculares); 
2.3. no  trabalho; 
3. A avaliação terá caráter eliminatório e classificatório para o itinerário formativo previsto no Plano de 
Curso da Habilitação Profissional Técnica pretendida. 
4. Cabe à equipe de professores do curso em questão ao processo de vagas remanescentes, sob 
orientação do Coordenador de Curso e na sua ausência o Coordenador Pedagógico elaborarem, a partir 
dos resultados das avaliações, um plano individual para o (s) candidato (s) aprovado (s) e matriculado (s) 
indicando, quando necessário, roteiro de estudos, atividades a serem desenvolvidas em um programa de 
adaptações, bem como ao Orientador Educacional cabe, de acordo com suas atribuições descritas na 
( Deliberação CEETEPS 18, de 16-07-2015 ) realizar um acompanhamento para os alunos ingressantes 
neste processo de vagas remanescentes.  

II – Das Inscrições 

1. As inscrições deverão ser efetuadas pelo candidato, no período de  24 de fevereiro a 03 de março de 
2021, pelo site: <https://www.etecarrudamello.com/vagas-remanescentes>  
2. No ato da inscrição deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
2.1. Requerimento próprio fornecido pela Escola, completamente preenchido; 
2.2. Autoavaliação: roteiro fornecido pela Escola, onde a partir das competências do (s) módulo (s) 
anteriores o candidato deverá informar se têm conhecimento e/ou vivência e/ou experiência; 
2.3. Cópia simples da Cédula de Identidade (RG); 
2.4. Cópia simples do histórico escolar de conclusão do Ensino Médio / 2.º Grau ou declaração firmada pela 
direção da escola de origem de que está matriculado na 2.ª ou 3.ª série do Ensino Médio ou dos 
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certificados de eliminação de no mínimo 4 (quatro) disciplinas ou certificado de aprovação em 2(duas) 
áreas de estudos para candidato que tenha cursado a Educação de Jovens e Adultos (EJA); 
2.5. Declaração da escola de origem comprovando estudos anteriores realizados em Cursos Técnicos; 
2.6. Comprovantes de cursos realizados fora do sistema formal de ensino; 
2.7. Cópia simples dos documentos a seguir relacionados, exclusivos para comprovação de competências 
adquiridas no trabalho: 
a) Carteira Profissional e/ou comprovante de exercício profissional; 
b) Declaração de autônomo com número de inscrição no ISSQN; 
c) Cópia de contrato social para proprietários de empresa. 
3. Não serão aceitas inscrições pelo correio, fac-símile, por procuração, condicional ou fora do prazo. 
4. A Inscrição implicará a completa ciência e tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste 
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento. 
5. Será eliminado o candidato que não apresentar os documentos comprobatórios de estudos ou de 
experiência profissional. 

III - Do Processo de Avaliação 

1. O processo será realizado em duas fases: 
1.1. A Primeira fase, de caráter eliminatório, será constituída de: 
a) Avaliação dos documentos comprobatórios de experiência profissional apresentada e/ou dos estudos 
realizados; 
b) Análise da Autoavaliação, preenchida pelo candidato no ato da inscrição; 
c) Avaliação de competências, por meio de prova teórica objetiva que será realizada dia 08 de março às 
19h30, por meio de videoconferência, onde será enviado avaliação objetiva em formulário eletrônico. 
1.1.2 A Avaliação teórica será constituída de uma prova com 30 (trinta) questões-teste, cada uma com 5 
(cinco) alternativas (A, B, C, D, E), relacionadas às competências profissionais dos módulos anteriores do 
Curso Técnico em Administração, constantes no Anexo I deste Edital; 
1.1.3 O resultado da prova teórica objetiva será divulgado no dia 09 de março pelo site <https://
www.etecarrudamello.com/vagas-remanescentes>. 
1.1.4 Qualquer questionamento acerca da prova, com a devida justificativa (proposta de resolução da 
questão), deverá ser encaminhado somente para Comissão no e252acad@cps.sp.gov.br, sob o título 
“Recurso Prova teórica”, no prazo máximo de 48 horas, após a divulgação do gabarito oficial. 
1.1.5 Será eliminado o candidato que não obtiver no mínimo 50% de aproveitamento na prova teórica 
objetiva. 

1.2. Segunda fase, de caráter eliminatório, será constituída de: 
a) Entrevista; 
b) Avaliação prática em laboratório. 
1.2.1 A data, horário e local da realização da segunda fase, será divulgada com o resultado da prova teórica 
objetiva da primeira fase. 
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2. Levando-se em consideração o aproveitamento da 1ª e 2ª fase do processo, os candidatos serão 
classificados na escala de quatro menções: 
a) MB: Muito Bom; 
b) B: Bom;  
c) R: Regular; 
d) I: Insatisfatório. 

Parágrafo único: Será considerado classificado no processo o candidato que tenha obtido aproveitamento 
satisfatório para promoção ou equivalente às menções MB, B ou R. 

3.  A classificação dos candidatos será por ordem de desempenho. 
3.1. Ocorrendo empate para efeito de classificação, serão aplicados os seguintes critérios de desempate: 
a) Menção da prova prática; 
b) Menção da prova teórica; 
c) Maior idade; 
d) Ordem de inscrição; 
Persistindo deve ocorrer um sorteio. 
  
4. A classificação final será divulgada na Etec no dia 11 de março de 2021 às 17h00 pelo site <https://
www.etecarrudamello.com/vagas-remanescentes>  

IV – Da Convocação para a Matrícula 

1. O número de vagas disponíveis para efeito desta seleção especial será resultado do número de alunos 
da Etec retidos, desistentes ou transferidos em cada módulo e curso. 
2. Após a divulgação dos resultados finais, os candidatos serão convocados por ordem de classificação, de 
acordo com vagas disponíveis e poderão solicitar a sua matrícula no módulo para o qual tiver sido 
classificado e dentro do calendário previsto. 
3. O candidato convocado para matrícula deverá efetivá-la no período previsto para tal e o não 
comparecimento no prazo implicará perda da vaga. 
4. A matrícula será efetuada no dia 12 de março de 2021. 
5. Na existência de novas vagas, apuradas após o processo de reclassificação dos alunos da Etec, será 
feita nova convocação de candidatos classificados para matrícula.  
6. Todas as convocações, avisos e resultados referentes à realização deste processo serão publicados nas 
(especificar as datas previstas neste edital e o local), sendo de inteira responsabilidade do candidato maior 
ou do seu representante legal, se menor, o seu acompanhamento, não sendo aceita qualquer alegação de 
desconhecimento. 
8. Não haverá, em nenhuma hipótese, revisão de provas. 
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V - Sobre o Prazo de Validade da Avaliação 

1. Os resultados da avaliação de competências terão validade por 1 (um) ano, contado a partir da 
divulgação do resultado final.  
2.  O candidato, classificado para o 2º ou 3º módulo que não obteve vaga, poderá ser classificado no 
próximo processo especial de seleção realizado pela Etec, no prazo de validade da avaliação, com os 
mesmos pontos obtidos. 
2.1 A convocação será feita por e-mail ou telefone. 

VI - Disposições Finais 

1. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Responsável pelo Processo de Seleção 
de Alunos para o Preenchimento de Vagas Remanescentes nos Cursos Técnicos, ouvido o Diretor da Etec. 

Presidente Prudente, 23 de fevereiro de 2021. 

                                                                                      Marcelo Duarte 
                                                                                      Diretor de Etec 
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ANEXO I 

1.1. Técnico em Programação de Jogos Digitais– 1º Módulo 

Projetos de Jogos I Enredo:  tema; pesquisa; cronologia; soluções cria7vas; es7lo 
do jogo (RPG; adventure; ação; corrida, entre outros). 
Estrutura narra7va: modo narra7vo (jogo em 1ª, 2ª ou 3ª 
pessoa). eixo dramá7co (conceito de trama); premissa (ideia 
central); clímax (ponto alto da narra7va); desmedida (variação 
de ritmo); peripécias (alterna7vas da narra7va); reviravolta 
(alterações da ideia central). Elementos da narra7va: 
narrador; personagem; cenário.Tipos de narra7vas: lineares; 
não lineares; mul7lineares; embu7das; emergentes. Roteiros: 
7pos de roteiros (de acordo com o es7lo do jogo); 
argumentos. Elaboração de documento de jogo (Game Design 
Document – GDD): sketches, briefing, referência e/ou 
adequação de design; visão geral (resumo, aspectos 
fundamentais do jogo); contexto do jogo (história; eventos 
anteriores [se houver]; principais personagens.

Matemá1ca para Computação 
Gráfica

Pontos, representação, matriz de pontos, sistemas de 
referência. Translação e rotação. Equações das retas no plano 
e no espaço, relações entre pontos e retas, intersecção. 
Ângulos entre reta e reta, intersecção entre retas e retas, 
translação e rotação de retas. Equações do plano (baseadas 
em três pontos e na normal); determinação de pontos de um 
plano. Ângulos entre retas e planos, intersecção entre retas e 
planos e entre planos e planos, posições rela7vas entre ponto 
e plano. Polígonos planos, propriedades, contorno (Hull) 
convexo de um polígono, construção de polígonos regulares, 
simetrias, posições rela7vas entre pontos e polígonos – em 
relação a seu interior e exterior. Noções de geometria espacial 
e analí7ca: perspec7va; plano; diâmetro; profundidade; 
escala. Módulo, direção e sen7do. Vetores: adição e 
subtração, mul7plicação por escala.

Lógica de Programação Introdução à Lógica de Programação:  conceitos básicos; 
construção de algoritmos: fluxogramas e pseudocódigos. 
Definição e criação de Variáveis e Constantes. Operadores 
Aritmé7cos e Expressões Aritmé7cas. Operadores Relacionais. 
Operadores Lógicos e Expressões Lógicas. Comandos de 
Entrada, Processamento e Saída. Funções pré-definidas. 
Estruturas de Controle: Sequencial; Condicional; Repe7ção. 
Vetores e Matrizes.
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Operação de So?ware Aplicado Operação e configuração de aplica7vos básicos de 
computador (gerenciamento de arquivos, processadores de 
texto, planilhas, apresentações e Internet), so<wares livres e 
proprietários, versões e compa7bilidade: editor de texto:  
quebra de seção, sumários, comentários, formatação de 
páginas e parágrafos, tabulação, cabeçalho e rodapé, mala 
direta, tabelas, marcadores e numeração, citações e 
bibliografia. Apresentações: criação de slides, leiaute e design, 
animações, clipes de mídia, hyperlinks e botões, métodos para 
apresentações visuais planilhas eletrônicas: formatação de 
células, configuração de página, gráficos, fórmulas e funções, 
ferramenta de dados, comentários, referências, tabelas e 
gráficos dinâmicos, formatação condicional.

Desenvolvimento de  
Jogos Para Web I

Conceitos e caracterís7cas de jogos para Web. Ambiente de 
desenvolvimento Web; Painéis de criação; principais 
frameworks de criação; Marcação Semân7ca e Layout de 
página web; Diferenças entre navegadores; Ambiente de 
animação; Camada de Desenho; Canvas e seus atributos; SVG 
e seus atributos; Som: Áudio e seus atributos; Vídeo e seus 
atributos; Publicação de arquivo desenvolvido no ambiente 
Web.

Técnicos de Desenhos Básicos Estudos e formas de percepção visual:  caracterís7cas do 
hemisférios esquerdos e direito do cérebro: hemisfério 
esquerdo: raciocínio lógico, analí7co, técnico, sequencial; 
hemisfério direito: imagina7vo, cria7vo, integra7vo, espacial, 
intui7vo eskmulo do hemisfério direito do cérebro: vasos 
rostos; posição inver7da (desenhando de cabeça para baixo); 
espaços nega7vos. Geometria: formas geométricas 
bidimensionais: quadrado; retângulo; trapézio; triângulo; 
pentágono; hexágono e círculo Formas geométricas 
tridimensionais: cubo; paralelepípedo; esfera; cone; cilindro e 
pirâmide Simplificação de desenhos pela u7lização das formas 
geométricas. Composição: conceitos: equilíbrio; variedade; 
unidade; proporção 7pos: composição simétrica; composição 
assimétrica. Luz e sombra: escala tonal; luz/brilho; meio tom/
meia sombra; sombra própria; sombra projetada; reflexo a 
sombra em formas geométricas básicas; 7pos de iluminação:  
luz frontal; luz lateral; luz baixa; luz posterior e luz superior. 
Figura humana: olhos; nariz; boca; orelhas; pés; mãos; 
cabeça; expressões faciais; esboços rápidos; o corpo humano 
e suas proporções; posições do corpo humano: frente; perfil, 
meio-perfil; costas movimento; acabamento. Perspec7va: 
elementos da perspec7va: linha do horizonte; ponto de vista; 
ponto de fuga; linhas de fuga; perspec7va paralela (01 ponto 
de fuga); perspec7va oblíqua (02 pontos de fuga); perspec7va 
aérea (03 pontos de fuga); perspec7va de esgoto (03 pontos 
de fuga). Teoria das cores: escala acromá7ca; disco de cores; 
escala cromá7ca; monocromia; harmonia da cor; cores 
complementares; cores quentes/fr ias; contrastes; 
psicodinâmica das cores;
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Desenvolvimento de Game Art I Conceitos de produção e tratamento de imagens: imagens 
vetoriais e bitmaps; pixel e rekcula; 7pografia; 7pos e 
formatos de arquivos; 7pos de seleção; camadas. Edição 
gráfica de imagens: ferramentas de pintura; ferramentas de 
edição e tratamento; transformação; filtros.

Inglês Instrumental Listening: Compreensão auditiva de diversas situações 
no ambiente profissional: atendimento a clientes, 
colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou 
ao telefone; apresentação pessoal, da empresa e/ou de 
projetos. Speaking: Expressão oral na simulação de 
contextos de uso profissional: atendimento a clientes, 
colegas de trabalho e/ou superiores, pessoalmente ou 
ao telefone. Reading: Estratégias de leitura e 
interpretação de textos; Análise dos elementos 
característicos dos gêneros textuais profissionais; 
Correspondência profissional e materiais escritos 
comuns ao e ixo , como manua is técn icos e 
documentação técnica. Writing: Prática de produção de 
textos técnicos da área de atuação profissional; e-mails 
e gêneros textuais comuns ao eixo tecnológico. 
Grammar Focus: Compreensão e usos dos aspectos 
linguísticos contextualizados. Vocabulary: Terminologia 
técnico-científica; Vocabulário específico da área de 
atuação profissional. Textual Genres Dicionários; 
Glossários técnicos; Manuais técnicos; Folhetos para 
divulgação; Artigos técnico-científicos; Carta comercial; 
E-mail comercial; Correspondência administrativa. 
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Linguagem Trabalho e Tecnologia Estudos de textos técnicos/comerciais aplicados à área de 
Programação de Jogos Digitais, a par7r do estudo de: 
Indicadores linguís7cos: vocabulário; morfologia; sintaxe; 
semân7ca; grafia; pontuação; acentuação, entre outros. 
Indicadores extralinguís7cos: efeito de sen7do e contextos 
socioculturais; modelos pré-estabelecidos de produção de 
texto; contexto profissional de produção de textos (autoria, 
condições de produção, veículo de divulgação, obje7vos do 
texto, público-alvo). Conceitos de coerência e de coesão 
aplicados à análise e à produção de textos técnicos específicos 
da área de Programação de Jogos Digitais. Modelos de 
Redação Técnica e Comercial aplicados à área de Programação 
de Jogos Digitais. Ofícios; Memorandos; Comunicados; 
Cartas; Avisos; Declarações; Recibos; Carta-currículo; 
Currículo; Relatório técnico; Contrato; Memorial descri7vo; 
Memorial de critérios; Técnicas de redação. Parâmetros de 
níveis de formalidade e de adequação de textos a diversas 
circunstâncias de comunicação (variantes da linguagem formal 
e de linguagem informal). Princípios de terminologia aplicados 
à área de Programação de Jogos Digitais. Glossário dos termos 
u7lizados na área de Programação de Jogos Digitais.  
Apresentação de trabalhos técnico-cienkficos: Orientações e 
normas linguís7cas para a elaboração do trabalho técnico-
cienkfico (estrutura de trabalho monográfico, resenha, ar7go, 
elaboração de referências bibliográficas). Apresentação oral: 
Planejamento da apresentação; Produção da apresentação 
audiovisual; Execução da apresentação. Técnicas de leitura 
instrumental Iden7ficação do gênero textual; Iden7ficação do 
público-alvo; Iden7ficação do tema; Iden7ficação das 
palavras-chave do texto; Iden7ficação dos termos técnicos e 
cienkficos; Iden7ficação dos elementos coesivos do texto; 
Iden7ficação da ideia central do texto; Iden7ficação dos 
principais argumentos e sua estrutura.  Técnicas de leitura 
especializada Estudo dos significados dos termos técnicos; 
Iden7ficação e análise da estrutura argumenta7va; Estudo do 
significado geral do texto (coerência) a par7r dos elementos 
coesivos e de argumentação; Estudo da confiabilidade das 
fontes. 
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