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Aviso Público Anual
 
Em cumprimento das Diretrizes USDE IV-O, Título VI: 34 C.F.R. § 100.6 (d), este aviso tem como função 
orientar estudantes, pais, funcionários e o público em geral de que todas as oportunidades de Ensino Técnico e 
Profissional oferecidas pelas Essex County Schools of Technology [Escolas de Tecnologia do Condado de Essex]
estão disponíveis independentemente de raça, cor, nacionalidade, gênero ou deficiência. 
 
Durante o ano escolar, as Essex County Schools of Technology oferecem programas de ensino técnico e profissional 
nas unidades Condado de Essex-Newark Tech, Condado de Essex-Payne Tech, e Condado de Essex-West Caldwell 
Tech, como descrito abaixo e online no endereço http://www.essextech.org. A admissão e critérios de seleção para 
os programas de ensino técnico e profissional não restringem nenhuma raça, cor, sexo, origem nacional minoritária 
ou estudantes com deficiência de participarem ou acessarem os programas de Ensino Técnico e Profissional das 
Essex County Schools of Technology. Candidatos devem atender aos critérios gerais de admissão, bem como aos 
critérios de admissão de cada programa específico. Candidatos podem contatar os diretores de programa para 
conhecer a eligibilidade e qualificações necessárias para um programa específico. 
 
Os programas de Ensino das Essex County Schools of Technology foram pensados para preparar a juventude para 
uma vasta gama de empregos e níveis superiores de educação, e são oferecidos sob a supervisão de professores 
certificados. Confira a seguir a lista de programas oferecidos neste ano, e seus critérios de admissão. 

Ciências da Saúde- aptidão para trabalhar em ambiente com produtos químicos e alcançar, dobrar, e levantar 
10 quilos; 

CTEM- aptidão para trabalhar coletivamente em ambientes de laboratório; 
Tecnologia da Informação- aptidão para trabalhar coletivamente e conhecimento operacional de 

computadores; 
Administração e Gerenciamento de Negócios- aptidão para trabalhar coletivamente em ambiente de escritório;
Culinária- aptidão para trabalhar em ambiente com produtos alimentícios; 
Cosmética- aptidão para trabalhar em ambiente com produtos químicos e para cuidado dos cabelos; 
Tecnologia de Serviços Automotivos- aptidão para alcançar, dobrar, e levantar 10 quilos; 
Manufatura (Soldagem, Marcenaria)- aptidão para alcançar, dobrar, e levantar 10 quilos; e 
Técnicas de Construção- aptidão para alcançar, dobrar, e levantar 10 quilos. 

Os programas de Ensino das Essex County Schools of Technology contemplam uma população diversa e, 
portanto, servem também à várias comunidades de origem nacional minoritária. Para atender às necessidades de 
comunidades de origem nacional minoritária com proficiência limitada do idioma Inglês, as ECST estão 
comprometidas com a disseminação de materiais de aviso público para essas comunidades em seus idiomas 
nativos, e asseguram que a falta de proficiência do idioma Inglês não constituirão uma barreira à admissão e 
participação nos PETP das ECST. 

Os indivíduos abaixo foram designados para coordenar o cumprimento de normas e lidar com reclamações 
relativas ao Título IX e Seção 504. Além disso, quaisquer dúvidas relativas aos PETP poderão ser respondidas 
pelos Diretores: 

Coordenador 
Título IX/AAO  

 
Sr. Michael Venezia 

60 Nelson Place 1 North   
Newark, NJ 07102          

973-412-2233 

mvenezia@essextech.org  

Coordenador Seção 504 
 

Dra. Patricia Clark-Jeter 
60 Nelson Place 1 North   

Newark, NJ 07102                  
973-412-2233  

pjeter@essextech.org 

Dúvidas Sobre Ensino Técnico e 
Profissional 

Dra. Cathleen DeLaPaz                              
Sr. John Dolan                                                                     
Diretores PETP                                         

498-544 West Market St, Newark NJ 07017                                
973-412-2294        

 cdelapaz@essextech.org    
jdolan@essextech.org 

 


