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Edital de Seleção para Chamada de Candidatos 

 

O presente Edital torna público as inscrições para o processo seletivo para participar da 

16ª edição do curso Escola de Inovadores, pertencente ao Programa Trilha de 

Empreendedorismo e Inovação, promovida pela Inova CPS e disponibilizada a todas as 

unidades de Etecs e Fatecs, pertencentes ao Centro Paula Souza.   

 

1. ESCOLA DE INOVADORES – O QUE É?  

A Escola de Inovadores é um curso de extensão em empreendedorismo criado pela 

Inova CPS que visa fornecer ferramental básico de Empreendedorismo e Inovação. O 

curso acontece em um ambiente criativo, digital, preparado para que os participantes se 

capacitem e desenvolvam modelos de negócios sustentáveis, viabilizando suas ideias 

em empresas ou startups.  

 

2. PÚBLICO-ALVO 

O público-alvo do curso é alunos, ex-alunos de cursos técnicos e tecnológicos do Centro 

Paula Souza ou de qualquer instituição de ensino público ou privado de nível médio, 

médio-técnico ou superior, bem como pessoas da comunidade que se interessem por 

empreender.  

 

3. METODOLOGIA  

A metodologia está fundamentada no aprender fazendo, ou seja, na modelagem do 

negócio onde o proponente recebe orientações práticas sobre as ferramentas e suas 

aplicabilidades em modelos de negócios, bem como mentorias semanais com os 

agentes de inovação.  

 

4. JUSTIFICATIVAS  

A economia atual demanda cada vez mais soluções inovadoras, por isso é necessário 

unir – de maneira multidisciplinar – diferentes temas e serviços para apoiar o 

desenvolvimento de ideias que podem se tornar negócios sustentáveis. Diante disso, as 



                                                                        
unidades de ensino do Centro Paula Souza (Fatecs e Etecs) possuem em seu currículo 

diversas áreas que, combinadas e bem trabalhadas, podem auxiliar na consecução de 

ideias que venham a se tornar negócios que sejam significativos para o bem-estar da 

comunidade em geral. Portanto, esse curso promove a formação institucional do 

empreendedorismo e inovação. Acrescentando-se a isso as características de algumas 

regiões ou localidades, vislumbra-se claramente a utilidade da iniciativa apresentada. 

 

5. DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURAÇÃO  

A Escola de Inovadores será oferecida em ambiente digital online, para todas as 

unidades das Etecs e Fatecs do Centro Paula Souza, bem como para pessoas da 

comunidade. 

O desenvolvimento da 16ª edição da Escola de Inovadores se realizará no formato de 

um curso de extensão com 40 horas distribuídas em 7 semanas, em ambiente digital 

online, envolvendo webinar, acesso aos materiais para estudo e mentorias dos agentes 

de inovação. Os métodos e técnicas apresentados visam capacitar o futuro 

empreendedor a encarar os desafios de maneira mais adequada e efetiva. 

Os módulos organizados semanalmente envolvem webinares com temas específicos 

preparados para apoiar os participantes no desenvolvimento de suas ideias de negócios. 

Adicionalmente, estão disponibilizados na plataforma do curso e em cada módulo, os 

vídeos instrutivos bem como o material teórico adicional para complementar o 

conhecimento.  

Ao acessar a página do curso e cumprir os requisitos mínimos de cada módulo semanal, 

o participante receberá um emblema correspondente a cada um dos temas 

desenvolvidos.  

Ao final do curso o participante que concluir o curso com aproveitamento de 70%  

receberá o certificado de conclusão . 

 

6. DO CALENDÁRIO 

23/02 a 19/03 – Período de divulgação e inscrição dos candidatos, que deverá ser 

realizada no site por meio do link: https://inova.cps.sp.gov.br/inscricao-escola-de-

inovadores-16/  

20/03 a 30/03 – Análise das inscrições e processo seletivo   

31/03 – Divulgação dos candidatos selecionados no site da INOVA CPS e/ou por e-mail 

https://inova.cps.sp.gov.br/inscricao-escola-de-inovadores-16/
https://inova.cps.sp.gov.br/inscricao-escola-de-inovadores-16/


                                                                        
03/04 a 07/04 – Semana de Kick-off 

08/04 – Início do curso 

27/05 – Encerramento do curso 

 

7. DO NÚMERO DE VAGAS 

Serão disponibilizadas vagas para atender uma média anual equivalente a 5% (cinco 

porcento) dos alunos de cada unidade do CPS. Entram nesse cômputo todos os inscritos 

da unidade, incluindo alunos, ex-alunos e pessoas da comunidade. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Os candidatos devem estar cientes de todo processo deste Edital, respeitar os prazos e 

preencher todas as informações do processo de inscrição que se encontram no 

formulário disponível no site. 

1. As informações constantes neste edital e nos formulários de identificação do 

proponente podem ser alteradas para melhor conveniência e adequação. 

2. As informações pessoais coletadas para a inscrição estão de acordo com a Lei 

Geral de Proteção de Dados Pessoais e são utilizadas somente para as finalidades 

legítimas relacionadas ao cadastramento de participantes selecionados no curso 

Escola de Inovadores com a finalidade de viabilizar eventual participação e meio de 

contato com o candidato. 

3. Participantes selecionados menores de 18 (dezoito) anos deverão enviar 

autorização do(a) seu responsável legal no prazo da primeira semana do curso (o 

modelo será disponibilizado na plataforma do curso aos selecionados).  

4. Contato: faleconosco.inova@cps.sp.gov.br   

 
 

São Paulo, 17 de fevereiro de 2023. 

 

Prof. Dra. Simoni Maria Gheno 
Inova CPS 
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