
Orientações Aprendiz Paulista      

 

 
No intuito de minimizar as principais dúvidas apresentadas tanto pelas Escolas Técnicas e/ou empresas, 
seguem algumas orientações básicas quanto ao Programa Aprendiz Paulista, específico para o Centro 
Estadual de Educação Tecnológica  Paula Souza: 
 
1) Jornada - 8 horas diárias sendo 4 na ETEC e 4 na empresa. Semanal – 40 horas, sendo 20 na ETEC e 
20 na empresa/instituição.  Os programas de Aprendizagem dos nossos cursos técnicos foram validados no 
site Ministério do Trabalho Emprego com esta jornada. Somos cursos técnicos, cadastramos no site com CBO,  
nossos alunos já terminaram o ensino fundamental, portanto, não nos enquadramos na jornada de 6 horas 
(que são para cursos de capacitação profissional). O contrato de trabalho só poderá ser firmado  na jornada 
acima citada ( 8 horas); 

2) As Escolas Técnicas do Centro Paula Souza aplicam  hora-aula e as empresas  hora - relógio.  À hora 
aula do CPS é de 48 min.(cinco h/a por período). Os cursos cadastrados e validados possuem 1200/1600 
horas, respectivamente 1500 horas aula e 2000 horas aula. Diante disso, o contrato de aprendizagem  deve 
ser feito em horas e não horas aula.  Abaixo exemplificamos para dirimir possíveis dúvidas: 

Para cursos de 1200 horas. Considerar  Teoria (escola técnica) e Prática(empresa). 

 Contrato iniciando no Módulo I – 1200h de Teoria + 1200h de Prática = Total 2400h. 

 Contrato iniciando no Módulo II – 800h de Teoria + 800h de Prática = Total 1600h. 

 Contrato iniciando no Módulo III – 400h de Teoria + 400h de Prática = Total de 800h. 

Para cursos de 1600 horas. Considerar Teoria (escola técnica) e Prática (empresa).  

 Contrato iniciando no Módulo I – 1600h de Teoria + 1600h de Prática = Total de 3200h. 

 Contrato iniciando no Módulo II – 1200h de Teoria + 1200h de Prática = Total de 2400h. 

 Contrato iniciando no Módulo III – 800h de Teoria + 800h de Prática = Total de 1600h. 

 Contrato iniciando no Módulo IV – 400 h de Teoria + 400 h de Prática = Total de 800 h. 

 

Caríssimos, vamos supor que o aluno será contratado em setembro de 2013 e iniciou o curso no final de julho 
de 2013. Já ocorreu praticamente 2 meses de aula, portanto, descontem as horas desses 2 meses e coloquem 
no contrato a data do início e final do curso em que o aluno está matriculado.   

 
3) Aprendiz Paulista não é projeto, não é estágio, é um Programa Estadual do Governo para o Centro 
Paula Souza – Decreto Estadual número 54695/2009; 
4) Jovem Aprendiz, Menor Aprendiz (denominações dadas por outras Instituições que praticam 
Aprendizagem ) . Aos alunos do Centro Paula Souza, denominamos Aprendiz Paulista, Aprendiz Técnico.  
5) O contrato de aprendizagem é bilateral (aluno e empresa). O diretor ou professor orientador de 
aprendizagem da ETEC são anuentes. Atenção! O contrato deve ser feito pelo tempo do curso técnico 
modular, pois não existe aditamento de contrato.  
6) A divulgação do Programa Aprendiz Paulista cabe a ETEC através do professor orientador de 
aprendizagem, coordenadores, direção, pois, uma das nossas metas é a empregabilidade. 



7) Para ser Aprendiz Paulista o aluno necessita estar regularmente matriculado,  em um dos cursos 
técnicos modulares do Centro Paula Souza, portanto, no contrato é necessário especificar, o período ( data 
início do contrato e final do curso). A data final  deve coincidir com o último dia letivo do aluno na ETEC. 
Outras informações importantes devem estar elencadas no contrato: 
a) Nome do curso técnico em que o aluno está matriculado, número do curso e número da CBO 
b) Jornada de trabalho; 
c) Remuneração, além das demais informações trabalhistas.  
 
Favor encaminhar o nosso contrato de aprendizagem para a empresa, pois ela poderá adaptar informações 
essenciais no modelo de contrato das mesmas ou utilizar diretamente o contrato de aprendizagem do Centro 
Paula Souza 
 
8) As atividades a serem desenvolvidas pelo aprendiz devem ser coerentes com o curso técnico no qual o 

aluno está matriculado. O professor orientador de aprendizagem necessita entregar  para a empresa 
uma cópia  do calendário escolar, e mensalmente enviar o boletim de frequência do aluno aprendiz;  

9) O aluno terá direito a: salário mínimo hora; 13º salário; vale transporte; recolhimento de FGTS (2%) e 
férias; 

10) Como é calculado o salário do aprendiz? 
a) No cálculo do salário do aprendiz, deve-se considerar o total das horas trabalhadas, computadas as 

referentes às atividades teóricas, e também o repouso semanal remunerado e feriados, não 
contemplados no valor unitário do salário-hora, nos termos da seguinte fórmula: 
 
Salário Mensal = Salário-hora x horas trabalhadas semanais x semanas do mês x 7. 
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Número de dias do mês Número de semanas do mês 

31 4,4285 

30 4,2857 

29 4,1428 

28 4 

 
11) O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza é a Matriz (site do Ministério do Trabalho – 

Juventude Web) e as Escolas Técnicas são cadastradas como Filiais; 
12) Cada curso da ETEC possui um número (cadastramento realizado por nós Matriz no site do Ministério do 

Trabalho em Brasília). Este número é informado para o diretor e professor orientador de aprendizagem 
da ETEC.  É necessário fornecer a empresa o número do curso em que o aluno está matriculado, junto 
com o CNPJ da mesma, para que os empresários possam fazer a consulta pública no site do MTE (garantia 
da validação dos cursos); 

13) Quanto às férias escolares, recesso escolar, o aluno aprendiz permanece em período integral na empresa, 
ou seja, 8 horas diárias.  O modelo de contrato do Centro Paula Souza possui esta cláusula; 

14) O aprendiz, quando maior de idade pode trabalhar após as 18h00; 
15) O aluno deve cadastrar-se no site www.empregasaopaulo.sp.gov.br . Necessita estar com o RA em mãos; 
16) O aluno se formou no curso Técnico em Segurança do Trabalho, portanto, foi rescindido o contrato de 

aprendizagem na ETEC “A”. Este mesmo aluno matriculou-se em outro curso técnico modular na mesma 
ETEC ou  na ETEC “B”.  Ele  poderá  começar outro contrato de aprendizagem, desde que a idade permita 
e o curso seja validado; 

17) A Escola Técnica  tem Convênios de Concessão Empresa Escola para estágios, para o Aprendiz Paulista, a 
ETEC não   necessita fazer  o Convênio de Concessão Empresa Escola; 

18) Acesse o site www.mte.gov.br, link Aprendizagem e consultem o manual atualizado (2011) em perguntas 
e respostas; 

http://www.empregasaopaulo.sp.gov.br/
http://www.mte.gov.br/


19) Estamos à disposição para maiores esclarecimentos pelos e-mails: 
a) mara.biasini@centropaulasouza.sp.gov.br; 
b) raul@centropaulasouza.sp.gov.br; 
c) ufiec@centropaulasouza.sp.gov.br 

 

  

POR QUE CONTRATAR ALUNOS APRENDIZES DAS ETEC´S ?  

 
1) O nosso aluno pode ser contratado durante um ano e meio ou dois (no máximo), dependendo da 
carga horária do curso técnico; o aluno do curso técnico já passou por um processo seletivo, é um aluno com 
uma idade maior, a carga horária é maior (curso técnico), qualidade da nossa Instituição. O empregador tem 
a cota de aprendizes (5 a 15%) para cumprir e o nosso Aprendiz entra nesta cota obrigatória das empresas; 
2) Nós possuímos o Professor Orientador de Aprendizagem para dirimir possíveis dúvidas da empresa 
e acompanhar o nosso aluno através de relatórios, avaliações, visitas técnicas etc.;  
3) O contrato de aprendizagem é bilateral (aluno e empresa). A ETEC (diretor ou professor orientador 
de aprendizagem) pode assinar como anuentes;  
4) A empresa possuirá o calendário anual da ETEC, para acompanhamento dos dias letivos, feriados, 
etc; 
5) A empresa deve solicitar o número do respectivo curso da ETEC da CBO, bem como o número do 
CNPJ da mesma, para que possa fazer consulta pública no site do Ministério do Trabalho (garantia da 
validação do programa); 
6) Para ser Aprendiz Paulista o aluno necessita estar regularmente matriculado, portanto, no contrato 
deve estar especificado até o último dia letivo do curso em que o aluno é matriculado; 
7) O Centro Paula Souza é a Matriz (site do Ministério do Trabalho) e as ETECs são as Filiais; 
8) Aprendiz Paulista não é Projeto, estágio, é um Programa Estadual; portanto o aluno Aprendiz é 
registrado em Carteira de Trabalho na condição de Aprendiz; 
9) Quanto às férias escolares, recesso escolar, o aluno aprendiz cumprirá às 8 horas diárias  na empresa 
. Este quesito necessita estar no contrato entre a empresa e o aluno (o contrato do Centro Paula Souza possui 
esta cláusula). Se a empresa não solicitar a presença do aluno, ele continua com as 4 horas diárias na 
empresa; 
10) O aluno se formou e rescindiu contrato na ETEC A; este aluno foi fazer outro curso técnico na ETEC 
B. Este aluno pode iniciar outro contrato de aprendizagem desde que a idade permita e o curso atual seja 
validado; 
11) O Aprendiz, quando maior de idade pode trabalhar após as 18h00; 
12) Qualquer dúvida, favor consultar o manual da aprendizagem atualizado (2011) no site 
www.mte.gov.br; link aprendizagem; manual em perguntas e respostas; 
13) A UFIEC encontra-se à disposição para maiores esclarecimentos nos seguintes e-mails: 
mara.biasini@centropaulasouza.sp.gov.br;raul@centropaulasouza.sp.gov.br; 
ufiec@centropaulasouza.sp.gov.br . 
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