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Edmilson e Metzner

Sobre a função de Diretor de Escola Técnica do Centro Paula Souza:

De acordo com o Regimento Comum das Etec’s e Deliberação CEETPS nº 1 de 

11/01/2000, é uma indicação da Diretora Superintendente para um mandato de 4 

anos, que pode no máximo ser prorrogado por mais quatro.

Esta indicação é feita através de 3 etapas:

1ª - Processo de Qualificação dos Candidatos: os professores habilitados passam por 

uma prova escrita, análise de currículo e entrevista.

2ª - Elaboração da lista tríplice - os 3 candidatos (qualificados anteriormente) mais 

votados na unidade.

3ª - Designação de um dos 3 nomes da lista pela Diretora Superintendente. 

Este ano, nossa escola passará por esse processo, cuja eleição acontecerá dia 

24/05/2016 das 9h às 21h e à partir de 15/07/2016 teremos uma nova diretora. 

Serão nossas candidatas as seguintes professoras: 

 Márcia Concentino Pigato

 (professora de inglês de nossa unidade)

 Maria Salete Zufelato Vencel

 (atual Diretora Acadêmica de nossa unidade)

 Tânia Maria Carniato Francalacci

(professora da Etec de Porto Ferreira)



FESTIVAL DO MINUTO

Desde 1991, o Festival do Minuto trabalha 

com a seleção de imagens em movimento - 

de amadores e profissionais -para o exercício 

da síntese em trabalhos com duração 

máxima de 60 segundos. O Festival do 

Minuto foi o pioneiro no formato minuto no 

mundo e é hoje o maior festival de vídeos da 

América Latina, tendo inspirado a criação de 

Festivais do Minuto em mais de 50 países. 

Hoje o Festival tem mais de 50 mil usuários 

cadastrados em seu site e diversos temas 

com premiações todo mês.

Em mais de duas décadas de existência, o 

Festival do Minuto recebeu mais de 30 mil 

trabalhos provenientes de diversos países, e 

esse número continua crescendo a cada dia.

www.festivaldominuto.com.br

Nossa Unidade exibirá a Mostra 

Melhores Minutos 2015 nos dias 

06,07 e 08 de junho de 2016 às 12 

horas.

Tema: «Abordgem inicial à vítima de trauma» - Dia: 26/04/2016 

    Desao do Mês
Num avião há quatro romano
e um inglês.
Qual é o nome da aeromoça?

a) Maria
b) Judite
c) Letícia
D) Ivone
E) Luiza

Resposta no próximo número

Dias 27 e 29/04 os alunos dos Cursos de Agropecuária
e Informática estiveram presentes na Agrishow

Ex-aluno do curso de Técnico em Enfermagem, Claudio Metzner agora trabalha no SAMU

de Santa Rita, e volta em nossa escola fazendo uma linda palestra para a atual turma do 2º

ano de Enfermagem.

                             Valeu Claudio, a turma ADOROU!

Hugo Cabret é um menino órfão que vive escondido na central de trem de Paris dos anos 1930. Esgueirando-se por passagens 

secretas, Hugo cuida dos gigantescos relórios do lugar - escuta seus compassos, observa os enorme ponteiros e responsabiliza-se 

pelo funcionamento das máquinas. A sobrevivência de Hugo depende do anonimato - ele tenta se manter invisível porque guarda 

um incrível segredo, que é posto em risco quando o severo dono da loja de brinquedos da estação e sua afilhada cruzam o caminho 

do garoto. Um desenho enigmático, um caderno valioso, uma chave roubada e um homem mecânico estão no centro desta história, 

que, narrada por texto e imagens, procura misturar elementos dos quadrinhos e do cinema.

Dica de Leitura: Livro: Hugo Cabret - Autor: Brian Selznick
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