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FICHA DE AUTOAVALIAÇÃO – PROCESSO DE VAGAS REMANESCENTES 

EXTRAORDINÁRIO PARA INGRESSO NO 2º SEMESTRE/2021 
 

Nome completo (sem abreviatura): 

Candidato à vaga no curso Técnico em: 

[    ] ADMINISTRAÇÃO  [    ] RECURSOS HUMANOS  [    ] SEGURANÇA DO TRABALHO 

 

ROTEIRO 
Descreva abaixo as experiências técnicas que demonstram as competências e habilidades para o acesso às vagas 

remanescentes; RELATAR o conhecimento na área; se já cursou na unidade escolar ou em outra escola o curso técnico 

pretendido; se já realizou cursos técnicos fora do sistema formal de ensino; descreva se há experiência profissional na 

área de interesse; o que motivou o interesse pela vaga; descreva sobre a postura ética na área de interesse. 

 

1. ESTUDOS REALIZADOS 

1.1 GRAU DE CONHECIMENTO SOBRE O CURSO ESCOLHIDO. 

 Quais são os meus níveis de conhecimentos e estudos (assinale com apenas um “X”): 

Nada. 
(desejo uma nova 

formação) 

Muito pouco. 
(li e/ou ouvi falar 

sobre) 

Básico. 
(sei do que se trata) 

Intermediário. 
(já estudei antes) 

Avançado. 
(expertise, tenho 

estudos na área) 

     

 

1.2 JÁ FUI MATRICULADO EM CURSO TÉCNICO NA ETEC RODRIGUES DE ABREU, EM BAURU: 

[     ] NÃO.  [     ] SIM e concluí o curso Técnico em .................................................. 

[    ] SIM, mas abandonei o curso (descreva abaixo o nome do curso, quando, qual foi o 

período cursado e motivo de ter abandonado o curso): 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

1.3 JÁ CONCLUÍ CURSO(S) EM OUTRAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO (PÚBLICAS OU PRIVADAS): 

[     ] NÃO.  [     ] SIM, explique abaixo: 

(Qual escola, qual curso, quando, qual foi o período cursado, concluiu o curso ou não) 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

2.1 GRAU DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA ESCOLHIDA. 

 Qual meu nível de experiência laboral (assinale com apenas um “X”): 

Nada. 
(desejo uma nova 

experiência) 

Muito pouco. 
(ouvi falar sobre) 

Básico. 
(tive pouco contato) 

Intermediário. 
(já trabalhei na área) 

Avançado. 
(expertise, trabalho 

na área) 
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2.2 MINHA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA ÁREA ESCOLHIDA: 

[     ] SOU REGISTRADO (FORMAL)   [     ] SOU AUTÔNOMO (INFORMAL) 

(Descreva, num breve relato, caso possua experiência profissional; qual a motivação para 

realizar o curso e seu entendimento de postura ética na área de interesse): 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................ ............................................... 

............................................................................................................................................................... 

 

2.3 MEU DESEMPENHO PROFISSIONAL: 

(Assinale, com sinceridade, apenas um “X” por fator avaliado): 

Fatores avaliados Dificuldade Regular Satisfatório 

Assiduidade    

Disciplina    

Iniciativa    

Produtividade    

Responsabilidade    

 

3. PONTOS FORTES E PONTOS FRACOS 

 (Relacione, abaixo, seus pontos relevantes): 

Pontos Fortes Prontos Fracos 

    

    

    

    

    

*Este documento deverá ser manuscrito (legível) ou digitado e assinado (digitalizar, salvar em PDF e enviar 

juntamente com os demais documentos obrigatórios) até 15/07/2021 para:  e135acad@cps.sp.gov.br  

 
Bauru, ........../ ........../ 202..... 

 

 

 
.................................................................. 

Assinatura do(a) candidato(a) 

mailto:e135acad@cps.sp.gov.br

