Comunicado
Considerando o Decreto Nº 65.502 conforme abaixo

DECRETO Nº 65.502,

Estende a medida de quarentena de que trata o
Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020

JOÃO DORIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando as recomendações do Centro de Contingência do Coronavírus, instituído pela
Resolução nº 27, de 13 de março de 2020, da Secretaria da Saúde;
Considerando a necessidade de conter a disseminação da COVID-19 e garantir o adequado
funcionamento dos serviços de saúde,
Decreta:
Artigo 1º - Observados os termos e condições estabelecidos no Decreto nº 64.994, de 28 de
maio de 2020, fica estendida, até 7 de março de 2021, a vigência:
I - da medida de quarentena instituída pelo Decreto nº 64.881, de 22 de março de 2020;
II - da suspensão de atividades não essenciais no âmbito da Administração Pública estadual,
nos termos do Decreto nº 64.879, de 20 de março de 2020, independentemente do disposto no
artigo 1º deste último.

Informamos que enquanto durar o período de quarenta afim de
conter a disseminação da COVID-19 e a fim de dar atendimento aos serviços
de natureza essencial desta Unidade de Ensino, o atendimento telefônico
está temporariamente suspenso.
As solicitações de documentos e informações relacionadas a assuntos
acadêmicos que se fizerem necessárias poderão ser solicitadas
presencialmente junto a Secretaria Acadêmica da Unidade nos horários abaixo.

Segunda, Terça, Quarta e Sexta
Manhã: das 9h às 11h
Tarde: das 13h às 15h
Quarta e Quinta
Noite: das 18h às 20h

Ou através dos e-mails de acordo com o curso e responsável pelo curso
respectivamente conforme abaixo.

Administração / Serviços Jurídicos e Ensino Médio
- elaine.domingos@etec.sp.gov.br
- Automação Industrial / Eletrônica / Telecomunicações / Radiocomunicação
- anderson.jesus42@etec.sp.gov.br
- Design de Interiores / Mecânica
– debora.nascimento56@etec.sp.gov.br
- Edificações / Nutrição e Dietética / Gestão de Unidades de Alimentação e
Nutrição
- denise.quintana@etec.sp.gov.br
- Eletrotécnica / Mecatrônica
eliane.lima40@etec.sp.gov.br

- Meio Ambiente / Química
- maria.vieira146@etec.sp.gov.br
- Sistemas de Energia Renovável (EaD Semipresencial) / Desenvolvimento de
Sistemas (EaD)
- eutalia.nascimento@etec.sp.gov.br

Para assuntos relacionados a Recursos Humanos, Compras, Manutenção
Escolar, Processos Seletivos de docentes e Diretoria Administrativa, entrar em
contato através do e-mail
e013op@cps.sp.gov.br.

