Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza"
Departamento de Gestão de Seleção de Docentes e Auxiliares de Docentes

Comunicado

Número de Referência: COMUNICADO Nº 03/2022 - DGSDAD
Interessado: Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e Escolas Técnicas Estaduais (Etecs)
Assunto: Informações da Sessão de Escolha no Sistema de Gerenciamento e Execução de
Certames Públicos (SGECP)

Considerando a implementação, no âmbito do Centro Paula Souza (CPS), do módulo de
admissão, a ser efetuado no Sistema Integrado de Gestão da URH (SIG), a fim de atender às
exigências do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e
Trabalhistas (eSocial);
Considerando que tal medida trará impactos diretos na operacionalização das admissões,
inclusive nos procedimentos relativos às convocações de candidatos classificados e aprovados nos
processos seletivos simplificados das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e Escolas Técnicas
Estaduais (Etecs);
Considerando a recente atualização do Manual de Processo Seletivo Simplificado das
Fatecs (Comunicado nº 15/2021 - DGSDAD) e Etecs (Comunicado nº 2/2022 - DGSDAD); e

Ante o exposto, sirvo-me do presente para COMUNICAR e reiterar os procedimentos ali
dispostos.
Ou seja, a unidade de ensino (Etec ou Fatec) deve reportar as informações da Sessão
de Escolha no Sistema de Gerenciamento e Execução de Certames Públicos (SGECP).
Esta etapa deve ser realizada:
Após a Sessão de Escolha e preenchimento do Termo de Aceite das Aulas;
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Considerando que, entre suas alterações, destaca-se a inclusão da necessidade de reportar,
no Sistema de Gerenciamento e Execução de Certames Públicos (SGECP), as informações da
Sessão de Escolha (registradas no Termo de Aceite das Aulas) para todos os candidatos
convocados.
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Havendo ou não candidatos presentes a ela; e
Antes da admissão.
Para efetuar o lançamento das informações no SGECP:
1.
2.
3.
4.
5.

Acesse o SGECP: https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/DGSDAD/login.aspx;
Clique em PSS (NOVO 2021) > TERMO DE ACEITE (CONVOCAÇÃO);
Selecione o edital de convocação correspondente;
Informe a situação dos candidatos convocados para a Sessão de Escolha; e
Suba o Termo de Aceite das Aulas (PDF, assinado) da convocação informada.

Após os passos acima, o Termo de Aceite das Aulas será validado pelo Departamento de
Gestão de Seleção de Docentes e Auxiliares de Docente (DGSDAD), antes da execução das
próximas etapas da admissão, junto ao Sistema Integrado de Gestão da URH (SIG). Tal medida se
deve a fim de evitar a convocação ou admissão indevida de candidato, e devido a integração entre
os sistemas.
Atenção! A unidade NÃO poderá efetuar outra convocação de candidato para o
mesmo edital antes de efetuar o lançamento das informações.
Para orientações complementares, siga as instruções disponíveis nos respectivos manuais
de Processo Seletivo Simplificado, no Capítulo Convocação, escolha e atribuição de aulas, no
título Procedimentos.
Baixe o manual do processo seletivo simplificado no site do DGSDAD:
- Fatecs: https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/FATEC/PSS_2021/Default.aspx.
- Etecs: https://urhsistemas.cps.sp.gov.br/dgsdad/ETEC/PSS_2021/default.aspx.
Dúvidas acerca do presente Comunicado poderão ser dirimidas através dos e-mails dgsdad.
fatec@cps.sp.gov.br (Fatecs) ou dgsdad.etec@cps.sp.gov.br (Etecs).
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São Paulo, 27 de janeiro de 2022.
Luiz Tadeu Muniz de Faria
Diretor de Departamento
Departamento de Gestão de Seleção de Docentes e Auxiliares de Docentes
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