PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA
ESTADO DE SÃO PAULO – SP
EDITAL DE OFERTA DE VAGAS PARA CAPACITAÇÃO
A EGDS – Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor em parceria com a Unidade
Gestora Municipal de Educação abrirá inscrições para servidores públicos municipais interessados
em participar dos cursos de informática. A parceria tem por objetivo criar um banco de
interessados em participar dos cursos ofertados nos Telecentros Municipais.
As inscrições serão realizadas através da EGDS – Escola de Governo e Desenvolvimento do
Servidor e os cursos ofertados pelo Telecentro, respeitando o limite de 2 vagas por turma. Os
cursos ocorrerão duas vezes por semana, com duração de uma hora e trinta minutos cada.
Os servidores interessados em participar deverão inscrever-se no site da EGDS no período de 15
à 31 de janeiro de 2019 e aguardar a confirmação da vaga no período de 01 a 04 de fevereiro de
2019, as aulas têm previsão de início para os dias 13 e 14 de fevereiro.
I. OBJETIVO GERAL: Criar um banco de interessados em participar dos cursos de Inclusão
Digital, Informática Básica ou Office.
II. PÚBLICO-ALVO: Servidores Públicos Municipais
III. TOTAL DE VAGAS: 14 vagas
IV. CURSOS, HORÁRIOS E LOCAL:
Telecentro – Espaço Cidadania
Inclusão Digital
Turma

Dias da semana

Horário

Início

Previsão de término

Turma 1

Quinta-feira e Sexta-feira

Das 8hs `s 09h30

14/02/2019

24/05/209

Informática Básica
Turma

Dias da semana

Horário

Início

Previsão de término

Turma 1

Segunda-feira e quarta-feira

Das 13h15 às 14h45

13/02/2019

27/05/2019

Turma 2

Quinta-feira e Sexta-feira

Das 9h45 às 11h15

14/02/2019

24/05/2019

Turma 3

Quinta-feira e Sexta-feira

Das 13h15 às 14h45

14/02/2019

24/05/2019

Office
Turma 1

Segunda-feira e quarta-feira

Das 10h30 às 12hs

13/02/2019

27/05/2019

Turma 2

Segunda-feira e quarta-feira

Das 15hs às 16h30

13/02/2019

27/05/2019

13/02/2019

17/06/2019

Turma 2 Segunda-feira e quarta-feira Das 15h15 às 16h45
*poderá ocorrer alterações no calendário sem aviso prévio

V. INSCRIÇÕES, CANCELAMENTO, LISTA DE ESPERA:
Os servidores interessados em participar da capacitação deverão inscrever-se de 15 à 31 de
janeiro de 2019, através do site da EGDS (http://egds.varzeapaulista.sp.gov.br/), utilizando o link
Inscrições Online.
Na solicitação de inscrição, o interessado deverá informar à EGDS:
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Matrícula



Especialidade



Telefone



Nome



Unidade Gestora



Celular



Data de Nascimento



Unidade De Trabalho



E-Mail



Cargo



Sexo



Escolaridade



Cargo Em Comissão



Carteira De Identidade

Caso o número máximo de vagas ofertadas seja preenchido no decorrer do período de inscrições,
iniciará o cadastro para lista de espera. As inscrições para lista de espera ocorrerá durante todo o
período de inscrições.
A lista de espera será utilizada apenas para primeiro semestre de 2019;
O inscritos que forem contemplados serão notificados pela EGDS, no período de 01 à 04 de
fevereiro de 2019 e deverão efetivar a matrícula mediante apresentação da documentação
exigida(cópia simples do RG e comprovante de endereço) no prazo de 04 à 08 de fevereiro de
2019 no Telecentro que teve a vaga contemplada.
Após notificação, o servidor contemplado com a vaga em um dos cursos que não comparecer ao
telecentro para efetivação na matrícula terá a participação cancelada e sua vaga será ofertada
aos candidatos inscritos em lista de espera.
Todo contato com os servidores inscritos, incluindo a notificação referente a concessão da vaga
ou abertura de vaga remanescente, será realizado através dos dados informados no momento da
inscrição. Os dados informados na inscrição é de exclusiva responsabilidade do participante, e em
caso de incorreção o mesmo deverá comunicar imediatamente à EGDS.
As vagas remanescentes serão oferecidas respeitando a ordem de inscrição;
VI. REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA CERTIFICAÇÃO:
A certificação será fornecida pela Unidade Gestora Municipal de Educação ao servidor que
cumprir todas as exigências do Telecentro.
VII – CONTATO
Todas as informações referentes às inscrições no banco de interessados nas capacitações
deverão ser obtidas junto à EGDS – Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor,
localizada à Avenida Ipiranga nº 151 – Centro – Várzea Paulista – Sala 14 (Espaço Cidadania).
Site: http://egds.varzeapaulista.sp.gov.br/ e-mail: egds@varzeapaulista.sp.gov.br
Telefone: 11 4595-4002

