
RELAÇÃO DE DÚVIDAS SOBRE O EDITAL DE CHAMAMENTO Nº 001/2022 

Atualizada até 04/02/2022 

 

1) SOLICITANTE: Associação Cultural e Recreativa Criança Feliz 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

A Carga horária de cada curso? 

ÁREA MODALIDADE CARGA HORÁRIA 

Beleza 

Cabeleireiro 60 

Cabeleireiro avançado 60 

Manicure 60 

Moda 
Costureiro 60 

Costureiro avançado 60 

Administração 
Auxiliar Administrativo 60 

Assistente de Logística 60 

Gastronomia 
Confeitaria  20 

Panificação 20 

Informática 
Informática Básica 60 

Informática avançada 60 

Construção Civil 
Pedreiro 80 

Assentador de Pisos e Azulejos 60 
 

Qual valor será pago ao Professor?  
O professor será contratado como serviço autônomo, pelo Centro Estadual 
Tecnológico Paula Souza e o valor atual da hora-aula é de R$ 18,63. 



No caso de indicação de um novo professor, será capacitado pelo 
Centro Paula Souza? 

Não. O Fundo Social enviará uma capacitação/ atualização on-line para acesso 
do monitor. 

Os antigos professores já capacitados serão atualizados? 
 O Fundo Social enviará uma capacitação/ atualização on-line para acesso do 
monitor. 

O curso de costura tem alguma mudança no cronograma 
pedagógico(Exemplo criação de peças como suporte de pratos, 
almofadas, cortinas entre outros).  

O curso objetiva capacitar os alunos nas técnicas de costura indutrial, 
habilitando-os a utilização de máquinas retas e overloques, por meio de 
exercícios em tecido plano e malha. Possibilitando o aluno a vivenciar as 
principais etapas para a confecção de peças em vestuário e acessório. 

 

 

2) SOLICITANTE: Dejanira Paixão Figueiredo 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

A Entidade precisa ter uma sede? 
Sim. Conforme item 4.1, alínea "k" do edital, a organização precisa 
comprovar que funciona no endereço declarado. 

 

 

3) SOLICITANTE: Associação Esporte Clube Vila Real (AECVR) 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

Estamos com dúvidas a respeito da cadeira para o aluno, precisa ser 
giratória? 

Os alunos utilizam normalmente cadeiras universitárias. Nos cursos de 
moda as cadeiras devem ser próprias para o uso da máquina de costura, 
garantindo o conforto e postura do operador.  



E sobre a Internet entrará na contra partida ou vocês irão pagar? O pagamento de Internet é de responsabilidade da organização. 

 

 

4) SOLICITANTE: Obras Sociais do Jardim Clímax 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

Pedimos nos informar os valores da remuneração mensal a ser repassada 
aos professores a serem contratados. 

O professor será contratado por RPA, pelo Centro Estadual Tecnológico 
Paula Souza e o valor atual da hora- aula é de R$ 18,63. 

 

 

5) SOLICITANTE: Associação Maria de Nazaré 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

As atividades serão apenas aqueles do Anexo IV? As atividades estão descritas no item 1.2 do edital de chamamento. 

Como será a comprovação do acompanhamento no durante e 
pós-curso? 

O professor será responsável pela lista de chamada, que será entregue ao Centro 
Paula Souza. O Centro Paula Souza é responsável pela entrega de insumos e 
pagamento dos professores e o Fundo Social pode ser contatado a qualquer 
momento por meio do setor das Escolas de Qualificação Profissional ou por meio 
do setor de Técnicas da Região Metropolitana. 

1º ciclo Julho de 2021 a junho de 2022? 
Estes prazos referem-se aos ciclos do convênio entre o FUSSP e o Centro Paula 
Souza 

2º ciclo Julho de 2022 a Junho de 2023? 
Estes prazos referem-se aos ciclos do convênio entre o FUSSP e o Centro Paula 
Souza 

Será aceito apenas uma proposta? Não posso pedir Costura e 
Manicure?? 

Conforme Anexo IV, item 4.4, podem ser indicadas até 02 (duas) áreas do 
conhecimento. Nesse sentido, é possível pedir os cursos de costura e de 
manicure. 



Descriminação das OSC da Zona Leste? Voce sabe que o proprio 
MP pode intervir nisso como em outros editais 

Não há discriminação nem impedimento para organizações da Zona Leste 
participarem. Apenas há uma pontuação maior para organizações das regiões 
Centro, Oeste e Norte haja vista que o FUSSP possui menos convênios com 
organizações nesses locais, tratando-se de uma estratégia para oferecimento de 
vagas em todas as regiões do município de São Paulo. 

Apenas 20 OSC para toda SP? sendo apenas 15 para ate 100 
alunos? Então seráo escolhidos apenas os "amigos do Rei"  

O edital selecionará 20 (vinte) organizações, sendo que 5 (cinco) podem solicitar 
até 500 (quinhentas) vagas e 15 (quinze) podem solicitar até 100 (cem) vagas. 

Comprovação dos Atendimento? Como? Fichas, cadastros, etc. 
A comprovação da execução das vagas será feita a partir da apresentação das 
relações de inscrições, listas de presença, relatório do Centro Paula Souza e 
emissão de certificados. 

Relatorio de atendimento.... como executar?? 
O formulário de Relatório de Atendimento consta no Subanexo III do Anexo IV do 
edital. 

No edital não conta valores para o monitor 
O professor será contratado por RPA pelo Centro Estadual Tecnológico Paula 
Souza e o valor atual da hora-aula é de R$ 18,63. 

Quantas horas/aulas serão? 60? 80? 

ÁREA MODALIDADE CARGA HORÁRIA 

Beleza 

Cabeleireiro 60 

Cabeleireiro avançado 60 

Manicure 60 

Moda 
Costureiro 60 

Costureiro avançado 60 

Administração 
Auxiliar Administrativo 60 

Assistente de Logística 60 

Gastronomia 
Confeitaria  20 

Panificação 20 



Informática 
Informática Básica 60 

Informática avançada 60 

Construção Civil 
Pedreiro 80 

Assentador de Pisos e Azulejos 60 
 

 

6) SOLICITANTE: Associação Maria de Nazaré 

PERGUNTAS RESPOSTAS 

Gostaria de saber o valor da remuneração do professor para Moda e Arte 
- Costureiro 

O professor será contratado por RPA, pelo Centro Estadual Tecnológico 
Paula Souza e o valor atual da hora- aula é de R$18,63. 

 


