ESCOLA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE SÃO PAULO – EMASP

MANUAL DE APOIO PARA O PREENCHIMENTO DOS
FORMULÁRIOS ELETRÔNICOS DE PROCESSO SELETIVO DE INSCRIÇÃO

Seja bem-vindo!

Este manual visa explicar as etapas do preenchimento do formulário eletrônico de processo seletivo de
inscrição em cursos da EMASP, e também ressaltar a importância das informações para a seleção.

Para oferecer mais recursos e oportunidades de capacitação aos agentes públicos municipais e também à
sociedade civil, a EMASP seleciona os interessados baseada nas respostas inseridas no formulário de
inscrição, nos requisitos dos cursos, público-alvo compatível e perfil do interessado. Por isso, é
imprescindível que os dados sejam informados de modo correto e detalhado.

Participe do curso com dedicação e empenho para ampliar seu conhecimento e suas habilidades.

Isso já começa na sua inscrição!

Caso tenha dúvidas, você pode acessar os canais de comunicação abaixo:


e-mail: emasp@prefeitura.sp.gov.br



telefone: (11) 3396-7060



facebook: www.facebook.com/emasppmsp/



site: www.prefeitura.sp.gov.br/emasp

Estamos permanentemente à disposição para atendê-lo e sanar suas dúvidas!

Este Manual é parte integrante do Comunicado nº 126/EMASP/2018, publicado em DOC aos 15/06/2018, em atendimento
ao parágrafo 2º do artigo 21 e artigo 31 do Regimento Interno da EMASP (Portaria nº 47/SMG/2018, publicada em DOC aos 29 de maio de 2018)

FLUXO

1. Escolha o curso
Consulte a lista de cursos com inscrições abertas no site da EMASP (www.prefeitura.sp.gov.br/emasp,
menu lateral esquerdo, item CAPACITAÇÕES DA EMASP, subitem PROGRAMAÇÃO DE CURSOS), ou
acompanhe nossos comunicados enviados por e-mail. Você pode, também, consultar as ementas de todos
os cursos oferecidos pela EMASP no endereço www.prefeitura.sp.gov.br/emasp, menu lateral esquerdo
CAPACITAÇÕES DA EMASP, subitem CURSOS OFERECIDOS.

2. Consulte seu RH
Contate a sua Unidade de Recursos Humanos em caso de dúvidas a respeito do desenvolvimento de sua
carreira e da compatibilidade com o curso. Reflita também sobre o que a capacitação poderá acrescentar
no seu desenvolvimento profissional.

3. Inscreva-se!
Preencha o formulário que acompanha a ementa do curso com as informações solicitadas. Muita atenção
nessa etapa, pois você passará por um processo seletivo. Não esqueça de combinar sua participação em
cursos com sua chefia!

4. Aguarde o resultado
A equipe da EMASP informará o resultado da seleção na semana anterior ao início do curso. A resposta virá
por meio do e-mail cadastrado no formulário.
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PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO

Verifique se este é o curso em que pretende se inscrever.
Os campos contendo asterisco(*) são de preenchimento obrigatório.
Forneça o máximo de informações possíveis para que a EMASP possa conhecer seu perfil e aprovar sua
participação no curso pretendido.

Leia as os avisos de responsabilidade do aluno, de dedicação nas aulas e das sanções em caso de ausência.
Marque ciência em todas as orientações, caso concorde com elas.
Clique em CONTINUAR.
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Informe se você está realizando a inscrição como agente público ou como membro da sociedade civil.

Preencha as informações corretamente e não abrevie nomes.
Abaixo de cada questão pode haver uma pequena explicação sobre como o dado deverá ser informado.

As pessoas trans que participam dos cursos da EMASP podem informar o nome social, que será utilizado
em lista de chamada e demais procedimentos da Escola.

Verifique se preencheu o e-mail corretamente – a partir dele, estabeleceremos toda a comunicação com
você, bem como enviaremos declarações, avaliação e certificado.
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A EMASP destina um mínimo de 20% das vagas dos cursos e eventos para negros, negras e
afrodescendentes.
Caso você tenha alguma deficiência, assinale “Sim” e especifique abaixo. Dessa forma, a Escola preparará a
sala de aula e demais recursos de acordo com as suas necessidades.

Clique em Próxima. Se você for agente público, responderá ainda mais uma página com informações
funcionais.

A penúltima página destina-se a questões para fins estatísticos. Queremos conhecer melhor o perfil de
alunos da EMASP!
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