
 
 

RESUMO 

 

O Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza - CPS, é uma autarquia vinculada à 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado de São Paulo, responsável pelas Escolas 

Técnicas Estaduais – ETECs e as Faculdades de Tecnologia – FATECs. Ambas são 

subordinadas a regulamentos e hierarquias impostos por esta instituição. O CPS possui uma 

unidade central onde mantém a sua diretoria e departamentos que possuem como objetivo o 

apoio, instrução e execução de atividades que permitem o funcionamento da instituição. São 

estes departamentos que se comunicam com as escolas e faculdades, repassando e coordenando 

administrativamente e neste mesmo campo concentra toda a unificação estrutural de todas as 

escolas que fazem parte deste núcleo. Neste sentido, esta pesquisa, de base documental e 

realizada junto aos documentos e plataformas digitais do CPS tem por objetivo central 

identificar toda a estrutura organizacional das ETECs destacando os departamentos que 

compõem esta estrutura; as atribuições de cada departamento, bem como as exigências e formas 

de acesso para se ocupar os cargos e funções de cada departamento. A hipótese central é a de 

que a ampliação do conhecimento dos profissionais das ETECs, quanto a estrutura 

organizacional das escolas técnicas do Centro Paula Souza e as atribuições de seus 

departamentos dentro da divisão de trabalho, potencializará as ações sob a responsabilidade dos 

mesmos bem como compreender suas possibilidades de evolução funcional. Justifica-se esta 

pesquisa pelos resultados obtidos no mapeamento bibliográfico realizado que apontou a quase 

inexistência de produções referentes a esta inquietação. O referencial de análise utilizado tem 

por base o conceito de administração descrito por Sterchele (2016) e de profissão descrito por 

Tardif (2013). Dentre os resultados obtidos destaco a produção de material instrucional 

referente ao objeto de pesquisa, aqui estabelecido, passível de divulgação aos profissionais das 

ETECs e a elaboração de uma proposta de formação continuada em serviço oferecida a todos 

os colaboradores de uma ETEC. 
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