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Edital SP-002/2021 

Secretaria de 
Estado da 
Retomada 

O Departamento de Recursos Humanos da Fundação Antares de Ensino Superior, Pós 
Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE qualificada como Organização Social pelo 
Dec:reto n. 86001 d@ 1-5 de março de 2.0161 no uso da~ atrib1.1ições1 torna púbfü;01 pôra 
conhecimento dos interessados, a abertura de Processo Seletivo para provimento de 
vagas para os cargos de PROFESSORES com FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA DE 
PROFESSORES, a serem lotados de acordo com Anexo I, destinado à contratação de 
funcionários, em regime Celetista, conforme instrumentos legais e mediante as 
condições estabelecidas no Edital. 

CAPÍTULO 1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O Processo seletivo será regido por este Edital e sua realização estará sob a 
responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da Fundação Antares de 
Ensino Superior, Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE. 

1. O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para os cargos indicados no 
Anexo 1, do presente edital, conforme Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. Os 
candidatos aprovados nesse processo de seleção e classificados acima das vagas 
divulgadas, com até mais 06 (seis) candidatos além das vagas divulgadas, 
constituirão o cadastro de reserva com validade de 01 (um) ano, prorrogável por 
mais 01 (uM) ano par'tir da put'>licação dô r'éSultMô final nô sife: 
https://www.fundacaoantares.org .. br/processoseletivo, a critério Fundação 
Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - FAESPE 

2. Compreende-se como processo de seleção e suas etapas nos termos deste Edital: 
2.1 Candidatura; 
2.2 Análise Curricular de caráter eliminatório/classificatório; 
2.3 Teste Prático de caráter classificatório. 

3. As despesas da participação em todas as etapas e em todos os procedimentos do 
Processo de Seleção correrão por conta do candidato, que não terá direito a 
ressarcimento de despesas. 

4. O candidato que se inscrever em mais de uma vaga poderá solicitar através de e
mail (processoseletivo@fundacaoantares.org.br) para fazer a prova somente em 
uma única Unidade. 

5. Atendendo o Regulamento Interno de Contratação o candidato que for contratado 
poderá ser remanejado para outra unidade desde que seja de acordo com sua 
necessidade ou da Instituição. 

CAPÍTULO li -DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

6. Estão aptos a participar do Processo de Seleção Seletivo os candidatos que 
atendam às especificações: 

6.1 Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado; 
6.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares; 
6.3 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 
6.4 Ter escolaridade mínima, formação e/ou experiência exigida para o cargo, 
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conforme Anexo I; 

6.5 Cumprir as determinações deste Edital. 
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6.6 Não possuir vínculo empregatício junto a essa secretaria no ato da 
contratação, ou qualquer outro cargo público incompatível com a função a qual 
poderá exercer. 
G. 7 Dê aeorao o a Pon:am1 MTB-nº 384, candidatos quê fi zêram partê dõ 
quadro de funcionários da Fundação Antares e estiverem na condição de 
desligados no prazo abaixo citado e forem classificados e havendo necessidade 
de convocação à portaria será cumprida.(PORTARIA MINISTÉRIO DE ESTADO 
DO TRABALHO - MTB N!! 384 DE 19.06.1992. Art. 2º Considera-se fraudulenta a 
rescisão seguida de recontratação ou de permanenda do trabalhador em 
serviço quando ocorrida dentro dos noventa dias subsequentes à data em que 
formalmente a rescisão se operou). 

CAPÍTULO 111- DOS CARGOS E DAS VAGAS 

7. Consta do Anexo I, a distribuição dos cargos e das vagas. 
8. As atribuições, pré-requisitos, carga horária, remuneração e cargo/especialidade 

estão discriminados no Anexo 1. 
9. Os candidatos classificados, convocados e contratados receberão, além do salário 

base, os devidos adicionais de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho -
CLT e conforme convenções e acordos coletivos de trabalho da respectiva 
categoria do SINPRO GOIÁS e SINPROR. 

10. Os candidatos aprovados e classificados no limite das vagas oferecidas serão 
contratados pela Fundação Antares de Ensino Superior, Pós Graduação, Pesquisa e 
Extensão - FAESPE, os classificados serão lotados de acordo com os ITEGO's , 
COTECs e Unidade Gestora , e ocorrerá de acordo com a ordem de classificação. 

11. Todos os convocados serão contratados de acordo com a lei 13.429/2017, em 
Regime jurídico: Celetista (CLT Decreto-Lei Federal n. 5.452, de 1º/05/43), com 
jornada especificada no Anexo 1, podendo ser esta carga horária alterada conforme 
a necessidade, oportunidade, conveniência e disponibilidade financeira contratual 
da Fundação Antares. 

CAPÍTULO IV - DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

12. Do total de vagas oferecidas neste processo, 5% serão reservadas às pessoas com 
deficiência amparadas pela Lei n. 8.213/1991 e Decreto n.5.296/2004, certificando
se, para tanto, que atendem às exigências deste instrumento. 

13. Os candidatos que se julgarem nas condições definidas pela Lei n. 8.213/1991 e 
Decreto n.5.296/2004, para efeito de concorrência às vagas reservadas, deverão, 
no ato da CANDIDATURA, declarar-se como deficientes indicando o Código 
Internacional de Doenças - CID, a natureza e a descrição da deficiência, ou seja, ao 
realizarem a candidatura para a vaga, deverá comprovar através de atestado 
médico o tipo de deficiência a qual é portador. 

14. Os candidatos com deficiência participarão da seleção em igualdade de condições 
com os demais candidatos, no que se refere aos conteúdos, etapas e às avaliações, 
sendo necessária, para sua aprovação, a obtenção das notas e/ou desempenhos 
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15. Os candidatos deverão comparecer no dia e local indicados no site da Fundação 
Antares, para a avaliação da equipe multiprofissional munidos de documento de 
identificação, consoante o presente Edital, e o laudo médico original, expedido nos 
últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à avaliação, que ateste a espécie, o 
grau ou nível l:Jê êiêficiência, a provavet cau a dê ta e a pos ibiliaacte ou não etê 
reversão ou correção, com expressa referência ao CID. 

15.1 O laudo médico a que se refere este item não será devolvido ao candidato, 
Constituindo documento do Processo de Seleção. 

15.2 Um profissional médico assessor ao certame apreciará o laudo médico e 
emiti rá parecer sobre a adequação da deficiência e os requisitos para exercido 
do cargo e função a que se candidatou, podendo ser o candidato eliminado 
ou não a partir deste parecer. 

16. Os candidatos que NÃO comparecerem no local, na data e nos horários designados 
no Edital, ou na falta de documentos complementares, ou não cumprirem o item 
anterior estarão eliminados do processo seletivo. 

17. Os candidatos que t iverem suas deficiências consideradas incompatíveis com o 
exercício do cargo, ou não reconhecidas, concorrerão em igualdade com os demais 
candidatos. 

18. As vagas destinadas aos candidatos inscritos na condição como deficientes, se não 
providas, por falta de candidatos ou pela reprovação no processo, serão 
preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem classificatória. 

CAPÍTULO V - ETAPAS DE CANDIDATURA, ANÁLISE CURRICULAR E TESTE PRÁTICO 

19. Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e 
condições estabelecidas neste Edital, incluindo seus anexos, partes integrantes das 
normas que regem o presente processo de seleção pública, das quais não poderá 
alegar desconhecimento em hipótese alguma. 

20. O candidato deve ter ciência de que as aceitações às normas do processo seietivo 
tornam as regras do edital obrigatórias para o mesmo. 

21. A candidatura d Vêrá ser feita exclusivamente via ihternet, no site 
https://www.fundacaoantares.orq.br/processoseletivo, no período previsto no 
cronograma (ANEXO IV). 

22. É de inteira responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados 
para a efetivação da candidatura, podendo ser desclassificado em qualquer etapa, 
caso fique comprovado a inverdade da informação ou a não comprovação do perfil 
exigido para a vaga. 

23. Sendo detectado em qualquer momento, que o candidato não atenda aos 
requisitos constantes no ANEXO I deste edital, automaticamente estarão 
desclassificados do processo seletivo. 

24. As dãtãs rêferentes M etapas do pr'õéessõ selet ivo sêrãõ puõtiéãdM no êndereeo 
eletrônico https://www.fundacaoantares.orq.br/processoseletivo, sendo de inteira 
responsabilidade do candidato acompanhar o andamento do processo seletivo. 

25. Da etapa da ANALISE CURRICULAR é de natureza eliminatória e classificatória, e 
será realizada com base nos critérios objetivos constantes nas tabelas do ANEXO Ili 
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25.1 Serão eliminados os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 20 
(Vinte) pontos na análise curricular e /ou não ter o pré-requisito mínimo 
estipulado no anexo Ili deste chamamento; Não há limite de número de 
candidatos para participação no processo seletivo; 
25.2 o s eanmaatõS aprêSêntarão para Anâll ê currieu lar õ cõmprovante l:io 
títulos e experiências conforme Anexo I e Ili, em formato PDF anexados no 
cadastro do currículo. 
25.3 A FICHA DE CADASTR9 INFORMATIVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIAS 

deverá ser preenchida, assinada e anexada em formato PDF de acordo 
com os documentos anexados no momento da candidatura conforme 
(Anexo li), 

25.4 A avaliação dar-se-á mediante somatório dos pontos obtidos na análise 
conjunta dos itens, conforme Anexo Ili, os quais deverão constar os títulos 
e experiências do candidato, devidamente comprovados. 

25.5 Os comprovantes de conclusão de cursos deverão ser expedidos por 
instituições oficiais ou reconhecidos nos termos da legislação vigente. 

25.6 Os documentos comprobatórios de experiência profissional, a exceção da 
carteira profissional, deverão ser através de Contrato de Trabalho 
assinado, constando a função exercida, data de início e fim. 

25.7 Somente serão aceitos os documentos relacionados no Anexo Ili, 
observados o limite máximo de pontos definidos no referido anexo. 

25 .8 Caso a documentação apresentada não cumpra as ex1gencias 
estabelecidas neste Edital, os pontos não serão apurados. É de 
responsabilidade de o candidato conferir toda sua documentação, 
certificando-se de que todas as informações prestadas no ato de 
CANDIDATURA, estejam devidamente comprovadas. 

25.9 Não serão aceitos documentos ilegíveis anexados conforme previsto neste 
edital. 

25.10 o resUliãâõ sera âiVUlgãaõ nõ site 
www.fundacaoantares.orq.br/processoseletivo, na data prevista no 
cronograma. 

26. Da Etapa TESTE PRÁTICO é de natureza classificatória/eliminatória, podendo o 
candidato que tiver nota abaixo de 60 ser desclassificado, será realizado de acordo 
com o cronograma (ANEXO IV), podendo esse prazo ser estendido de acordo com a 
necessidade da Comissão de Avaliação. 

26.1 Nesta etapa o candidato terá que demonstrar capacidade de ministrar 
aulas com autonomia e domínio de conhecimento e conteúdo, relacionados 
às atribuições específicas de cada vaga. 

26.2 O Teste Prático valerá 100 (cem) pontos. 
26.3 Os resultados do Teste Prático serão divulgados no site 
www.fundacaoantares.orq.br/processoseletivo, no data prnvista no 
cronograma. 

26.4 O local, horário e data do Teste Prático serão divulgados no site 
www.fundacaoantares.orq.br/processose/etivo, 
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CAPÍTULO VIII -- DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 
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27. A classificação final dos candidatos será feita pelos resultados obtidos na Análise 
Curricular e Teste Prático. 

28. Após a aplicação dos critérios de aprovação os candidatos serão considerados 
classificados ou desclassificados. 

29. Em caso de empate, terá preferência o candidato que, nesta ordem: 
29.1 Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme art. 27, parágrafo 
único, do Estatuto do Idoso; 
29.2 Maior pontuação obtida no Item 3, do anexo Ili; 
29.3 Persistindo o empate, teiá preferência o candidato com maior idade. 

CAPÍTULO IX - DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO 

30. Estarão eliminados, os candidatos que: 
30.1 Não entregar laudo médico no dia da avaliação multiprofissional, caso 

inscrito como deficiente; 
30.2 Como deficiente, se tiverem sua deficiência reconhecida pelo parecer do 

médico assessor do certame como incompatível com cargo/função; 
30.3 Os candidatos que não realizarem a candidatura no site e/ou não anexarem a 

documentação comprobatória conforme Anexo Ili, serão desclassificados. 
30.4 Caso fique comprovado a intercidade da informação ou a não 

comprovação do perfil exigido para a vaga. 
30.5 Não atenda aos requisitos constantes no anexo 1, deste edital. 
30,6 Não cumprir as situações previstas neste EditaL 

CAPÍTULO X - DO RESULTADO FINAL, CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

31. O résúltãdõ finãi sera âiVUlgãdõ 
https://www.fundacaoantares.orq.br/orocessoseletivo em 
cronograma e a convocação para contratação obedecerá 
classificação dos candidatos. 

nõ site 
data prevista de 

à rigorosa ordem de 

32. A convocação para início do processo admissional será publicada no site 
https://www.fundacaoantares.orq.br/processoseletivo. 

33. O candidato deverá se apresentar para início do processo admissional, no prazo 
máximo de 03(três) dias úteis após a convocação, sob pena de perda da vaga. 

34. São condições para a contratação: 
34.1 Ter sido aprovado neste processo de seleção pública; Apresentar a 
documentação original comprobatória prevista no Anexo Ili; 
34.2 Apresentar a documentação completa, conforme relação a ser divulgada 

por ocasião da convocação; 
34.3 Ser declarado apto no Atestado de Saúde Ocupacional - ASO a exercer as 

funções que dele serão exigidas. 
35. A contratação do candidato aprovado será procedida conforme as necessidades de 

pessoal da Fundação Antares. 
36. A aprovação e classificação no Processo Seletivo constitui mera expectativa de 
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direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à exclusivo 
interesse e conveniência da FAESPE, da rigorosa ordem de classificação, do prazo de 
validade do concurso. 

CAPÍTULO XI - DOS RECURSOS 

37. O prazo de interposição de recurso das ETAPAS - Análise Curricular e Teste 
Prático, serão de acordo com cronograma estabelecido no edital. 

38. Pãrã ã irit êrpõsiçãõ âê rêêürsõs, õ cãnâiâãtõ âêverá: 
39. Clicar no http://www.fundacaoantares.org.br/, em Processos Seletivos - Em 

andamento - faça login para se candidatar - vagas - clique para ver mais detalhes 
(no edital ao qual se inscreveu) - link para interposição e recurso, preencha. O 
candidato deverá: 
39.llndicar no campo próprio o tipo e a ETAPA de interposição; 
39.2 Apresentar de forma clara e objetiva, no campo próprio, fundamentação 
consistente que ampare a pretensão do recurso; 
39.3 Certificar-se de que preencheu corretamente todos os campos 
necessários. 
39.4 Enviar pelo site no campo interposição de recurso. 

40. As informações prestadas no formulário de recurso e seu preenchimento são de 
inteira responsabilidade do candidato. 

41. Será negado conhecimento ao recurso que estiver fora das regras estabelecidas em 
Edital. 

42. O Departamento de Recursos Humanos não se responsabiliza por recurso não 
recebido por qualquer motivo de ordem técnica, falha dos computadores ou de 
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como quaisquer 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

43. A deêisãõ âõs reêursõs sera puõliêãâã no site 
www.fundacaoantares.orq.br/processoseletivo, nas datas estabelecidas no 
cronograma deste Edital. 

44. Não será aceito recurso por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos 
padrões e prazos estabelecidos neste Edital. 

45. Não será aceito pedido de revisão de recurso. 

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

46. A CANDIDATURA do candidato implicará a aceitação das normas para o Processo 
de Seleção Pública, contidas nas instruções aos candidatos, neste Edital e em 
outros meios que vierem a ser publicados, sem direito algum a compensação 
decorrente da anulação ou do cancelamento de sua CANDIDATURA, da eliminação 
no processo ou, ainda, do seu não-aproveitamento por falta de vagas ou por 
inobservância dos ditames e dos prazos fixados. 

47. A inexatidão de informações, declarações falsas ou irregulares em quaisquer 
documentos, ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato do 
processo, anulando-se todos os atos da CANDIDATURA, sem prejuízo das demais 
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48. Não serão fornecidas cópias de documentos, atestados, certificados ou certidões 
relativas às notas dos candidatos. 

49. Qualquer irregularidade cometida por pessoa envolvida no processo, constatada 
antes, durante ou depois de sua realização, será objeto de inquérito administrativo 
ê/ôU p liCi I f'lô ter ô d legl I ã p ti ente, ê t f'lâõ ã pêSSõ Ujêita ~ 
penalidades previstas na respectiva legislação. 

50. Sempre que necessário, o Departamento de Recursos Humanos da Fundação 
Antares âivulgãrá normas c:õmplêmetítàres sõbrê õ procêssõ, viã internet, nõ site 
www. fundacaoa ntares. com. br /processoseletivo. 

51. Legislação com entrada em vigor após a publicação deste Edital não será objeto de 
avaliação. 

52. Os casos omissos neste Edital, referentes ao Processo de Seleção Pública, serão 
resolvidos pelo Departamento de Recursos Humanos da Fundação Antares, de 
acordo com as suas atribuições. 

53. Informações complementares poderão ser obtidas no Departamento de Recursos 
HurííanõS aa Funâação Antares, nõ site 
www.fundacaoantares.eom.br/processoseletivo. 

Listagem dos anexos: 
ANEXO 1 - CARGO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E FORMAÇÃO, VAGAS, TURNO, 
REMUNERAÇÃO E LOCAL DE ATUAÇÃO; 
ANEXO li - FICHA CADASTRAL INFORMATIVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIAS; 
ANEXO Ili -ANALISE CURRICULAR - COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS; 
ANEXO IV - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO; 
ANEXO V- PROGRAMA TESTE PRÁTICO 

Goiânia - GO, 14 de janeiro 2021. 

essoas 

Departamento de Recursos Humanos 
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ANEXO 1- EDITAL SP- 002/2021 

S&etet,arJ.-C,. 
(U~od.
Rf!'tomad~ 

NÚMERO DA VAGA, CARGO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E FORMAÇÃO, EIXO,VAGAS, CARGA HORÁRIA,TURNO, REMUNERAÇÃO E LOCAL DE ATUAÇÃO. 

ITEGO: auo DOMINGOS MI\ZONETTO 

aoAOE:CERES 

CARGA VALOR 

Nt CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS EIXO VAGAS•' HORJIRIA TU RNO HORA/AU 
SEMANAL LA 

01 Professor Ministrar aulas no curso: MASSAGEM , MASSOnRAPIA FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA, AMBIENTE E SAÚDE 1 4 a 40hs MATUTINO R$1S,34 

Assistente N2 , CUIDADOR DE IDOSOS bem como, outros componentes de áreas afins EST~TICA.R( QUISITOS EXKilDOS: Experiência comprovada VESPERTINO 

do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e (CTPS ou Declaração de profissional autónomo reconhecida NOTURNO 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento em cartórk>)na área dos cursos, seja como empresado ou 
pl!:d•gógtu>("N'mfw, <.i>rl<'n~ttr 1 •lebootr e revlpr dt diferent«s av~ com~'"' dt ç•pHl~s m, n,. ~lnfo do 
materiais didáticos : apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios conteúdo. Boa comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que Compromisso com o trabalho. Experiência em dodncia 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do (desejável). 

desempenho pedagógico. 

02 Professor Ministrar aulas no curso: INGllS • PORTUGut s bem como, outros FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM LETRAS o lNGt.lS. DESENVOLVIMENTO CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$15,34 

A.sslstent.e N 2 component.es de áreas afins do curso de formação, em Cursos de REQU§!IOS EXIGIDOS : Experiência EDUCACIONAL E SOCIAL RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autônomo NOTURNO 

p~agógfco/acadêmlco. Organizar, etaborar'ê n!:vfsar de diferentes reconhecida em cartórto)na área dos cursos , seJa como 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que área. Domfnlo do conteúdo. Boa comunicação. 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do Proatlvldade. 
desempenho pedagógico. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável). 

03 Professor Ministrar aulas no curso: BALCONISTA DE FARMÁCIA, bem como, Fom,ação: CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA. AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$1S,34 
Assistente N~ outros componentesde áreas afins dos cursos de formaçiÔ), em cursos REQUISITOS: e-xperlência comprovada {CTPS ou Dedarasão R~S.RVA VE&PERTINQ 

de Formação Inicial e Continuada, exercer atividades e assessoramento de profissional autônomo reconhecida em cartório) na NOTURNO 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes área, seja como empregado ou autõnomo com cursos de 
materiais didáticos, apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios capacitações na àrea . Domínio do conteúdo, boa 

de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que comunicação, proativldade, assiduidade, compromisso com 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do trabalho. Experi~ncfa em docéncia (desejável). 
desempenho pedagógko. 

04 Professor Ministrar aulas no curso: UBRAS. e cuidador d• Idosos, bem como, Formação: CURSO SUPERIOR EM QUALQUER ÁREA COM AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs VESPERTINO RS 15,34 

Assistente N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de CURSOS OE QUALIFICAÇÃO EM LIBRAS. RESERVA NOTURNO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUtsrros: Experrêncfa comprovada (CTPS ou Declaração 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com de profissional autônomo reconhecida em cartório) na 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e àrfea, seja como empregado ou autonõmo com cursos de 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. capacitações na àrea. Domínio do conteüdo, boa 
OrganlzaçJo elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: comunk:açio, proatlvldade, assiduidade, compromisso com 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de aval!açlo. trabalho. Experiência em docência {desejável). 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura 
forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 
pedagógico. 

05 Professor Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$ 14,00 
Auxlliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM CABELEIREIRO. RESERVA VESPERTINO 

Formação In icial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou NOTURNO 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatiVa, facllidade com Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
trabalho em equipe. Autonomía para pesquisa, compromisso e cart6rlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização autônomo com cursos de capacitações na área. Domlnlo do 
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano conteúdo. Boa comunicação. Proativfdade. Assiduidade. 
de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e Compromisso com o trabalho. Experiência em doet!ncla 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, (desejável). 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógi'co. 

06 Professor Ministrar aulas no curso: MAQUIAGEM bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, ou TtCNICO o AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 
AuxlllarNl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou CURSOS ESPECÍFICOS ... MAQUIAGEM. RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : NOTURNO 
pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes Eiq>eriiincla comprovada (CTPS ou Deciaras;:io de 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios profissional autônomo reconhecida em cartórlo)na área 
de avaliação. Cumprír normas e díretrízes docentes, bem como as que dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
por ventura forem criadas, sempre que necessário pata a melhoria do cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

desempenho pedagógico. comunicação. Proatfvidade. Assiduidade. 
Compromisso com o trabalho. Experiência em dodncia 
(desejável). 

07 Professor Ministrar aulas no curso: BARBEIRO, bem como, outros componentes ~ : ENSINO MtOIO COMPLETO, COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 
Auxlllar Nl de áreas afins do curso de formaçJo, em Cursos de Formaçio Inicial e DE QUALIFICAÇÃO EM BARBEIRO. RESERVA VESPERTINO 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS ; Experiência comprovada (CTPS ou NOTURNO 
pedagógico/acadêmíco. Apresentar atitude proatlva, facrlldade com Dedaração de profissional autônomo reconhecida em 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e cartôrio)na ârea dos cursos , seja como empregado ou 
responsabilidade com a efetMdade do trabalho. aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: conteúdo. Boa comunicação. Proativldade. Assiduidade. 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável). 

forem criadas, sempre que necessário para a methorfa do desempenho 
pedagógico. 
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Professor Ministrar aulas no curso:DESfGN DE SOBRANCELHAS, bem como, outros ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 

Auxllfar Nl componentes de áreas afrns do curso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM DESIGNER OE SOBRANCELHAS. 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Rf QUtsrTOS EXtGIDOS : 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatlva, facilidade com ExperJfnda comprovada {CTPS ou Declaração de 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e profissional autônomo reconhecida em cartórlo)na jrea 
responsab!Hdade com a efetividade do trabalho. Organização dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano cursos de capacitações na área . Domínio do conteúdo. Boa 

® cur\OS, pt.lnos 'de aulas, cl1tértO's 'd'e avana·ção. CUmprtr normas 'e c:omunlc.oção. Proetrvldade. Ass:fdutdade. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógfco. (desejãvel). 

Professor Ministrar aulas no curso:MANICURE E PEOICURE, bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtOK> COMPLETO; COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 

Auxlllar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E PEDICURE. 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

pê8iãi\ilêõ/'àéã8!ll\lêõ. ,.,n,!ii!ntiil al ltUH~ ~1&111/à, fãt Till!il<ll W11 tblfl~ll)vllell (CTPS !>U Oi!t llllà~ !> e11 ~füf1lll1>1\il llUlOl\ôll,a 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhecida em cartórfo)na ãrea dos cursos , seja como 

responsab!lldade com a efetividade do trabalho. Organização empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano área. Domlnlo do conteúdo. Boa comunicação. 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e Proativldade. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho peda86gfco. docéncla (desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso:CONFEITEIRO, bem como, outros componentes FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO* COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 

Auxlllar Nl de ,reas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e DE QUALIFICAÇÃO EM CONFEITARIA E CUUNÁR\A EM 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento GERAL REQUtSrTOS EXIGIDOS ; 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proattva, facilldade com Experiência comprcwada (CTPS ou Declaração de 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e profissional autónomo reconhecida em cartório)na área 

responsabflldade com a efetividade do trabalho. Organização dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e comunkação. ProatMdade. Assiduidade. 

diretrizes docentes-, bem como as que por ventura forem criadas,, Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. (desejável). 

CADASTRO 

RESERVA 

CADASTRO 

RESERVA 

4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 
VESPERTINO 

NOTURNO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

Professor 

Auxlliar Nl 

Ministrar aulas no curso:ARTISÃO DE PINTURA EM TECIOO,BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CUL TURAl E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$ 14,00 
A MÃO, PINTURA EM TEIA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TEIA E TECIDO E 
como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORADO A MÃO. REQUISITOS 

Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e 

unssor•mttnto ptt,gó&fço/ecad, mN:Q. Apre11entar •titude pf"Oitlva, 
facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, 

compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. 

Organização elaboraç.ão e rev isão de diferentes materiais didáticos: 

apostflas, plano de cursos, planos de aulas, crítérlos de avatlaçlo. 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedaRÓ8fCo. 

EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

d• profiqKM'MI ,utón<)mo rflOOlie~ld• 4m s.rtQrio}n, área 

dos cursos , seja como empregado ou aut6nomo com 

cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

comunicação. Proativldade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experlfncla em docência 

(desejável). 

DESIGNER RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

Professor Ministrar aulas no curso: MECÃNICO DE REFRtGERAÇÃO E FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS CONTROLE OE CADASTRO 4 a 4Qhs MATUTINO R$ 14,00 

Auxiliar Nl CLIMATIZAÇÃO, bem como, outros componentes de ãreas afins do DE QUALIFICAÇÃO EM MECÃNICO DE REFRIGERAÇÃO E PROCESSOS INDUSTRIAIS RESERVA VESPERTINO 

curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer CLIMATIZAÇÃO. REQUtSrTOS NOTURNO 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude ~Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

proatlva, facllldade com trabalho em equipe. de profissional autónomo reconhecida em cartório)na área 

Autonomia para pesquisa, compromisso e responsabllídade com a dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

efetividade do trabalho. Organização elaboração e revisão de diferentes cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios comunicação. Proativldade. Assiduidade. 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes Compromisso com o trabalho. Experiência em dodncia 

docentes, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que (desejável). 

necessãrfo para a melhoria do desempenho pedagógfco. 

CIDADE: ITAPACI 

13 Professor Ministrar aulas no curso: INFORMÁTICA BÁSfCA, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO CURSO SUPERK>R EM Clt NCIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

14 

Assistente N2 INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

APRENDIZAGEM EM INFORMÃTICA, bem como, outros componentes SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

de áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que conteúdo. Boa comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do Compromisso com o trabalho. Experiência em dodncla 

desempenho pedagógico. (desejável). 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO,BORDADO ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CUL TURAl E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

AuKillar N 1 A MÃO, PINTURA EM TEIA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TEIA E TECIDO E DESIGNER RESERVA VESPERTINO 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em IORADO A MÃO. REQUtsrrOS 

Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

essessoremento pedagóslco/aced~mfco. Apresentar atitude proativ9> de profl55ional eutõnomo reconhedda em c&rtóttO)na área 

facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

compromisso e responsabnrdade com a efetividade do trabalho. cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

apostrlas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avallação. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável). 

forem criadas, sempre que necessãrlo para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

NOTURNO 
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15 Professor Ministrar aulas no curso:MANK:URf E PEDtCURE, bem como, outros ~ : ENSINO MiDK> COMPLETO, COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 

Auxlllar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de OE QUAUFtCAÇÃO EM MANK:URE E PEDICURE. 

Formaçio Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUtSITQS EXtGIDOS : Elcper~ncla 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de proftSsJonal autônomo 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhedda em cartórlo)na área dos cursos , seja como 
responsabllldade com a efetividade do trabalho. Organização emprepdo ou autônomo com cursos de capacitações na 
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

de cursos, planos de aulas, ttitôrtos de avallaçlo. C\Jmprft normai e Proativkíede. 

dlretrfzes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experl6ncla em 

sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógk:o. docência (desejável). 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 
RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

16 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, Fo.-mação: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, OU 

RECURSOS HUMANOS. 
GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

Asslst.ente N2 ANALISTA DE NEGÓCIOS, ASSISTENTE 

ADMINISTRATIVO, bem como, outros componentes de áreas afins do REQUISlTOS: Experi6ncia comprovada (CTPS ou Declaraçlo 

é\lttô ae lórfflielõ, l ffl cu,w.;a. Fõrffl~ õ 11\ltlõl Cõ~lfl\Ui81.Hllr:lt ft l J>tDlllllMIII Ulõll!>tfll) tRlll\llêtRII HII tilW II>) flà 

attvldades e assessoramento pedaKÓf!)CO/acadr&mico. Organizar, 

elaborar e revisar diferentes materiais didáticos, apostilas, plano de 

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir normas e 

d iretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 

sempre que necessário para a melhoria dol desempenho pedagógico. 

àrfea, seja como empregado ou autonómo com cursos de 

capacitações na àrea. Oomfnlo do conteúdo, boa 

comunlcaçio, proativldade, assiduidade, compromisso com 

trabalho. Exper/6ncia em dodncla (desejlvel). 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

17 Professor Ministrar cursos: SISTEMAS OE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃb 
CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

l\üísl.nbi N2 INTtRMtDIARIO t AVANÇADO, bélh c6!ii8, toMP\ITAÇÃO, ô\l !NGlNHARIA DA t'OMJlllTAÇÃO, 
outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experl6ncla comprovada (CTPS ou 

pedasósJco/acadêmlco. Organizar, elaborar e revisar diferentes Declaração de proflsslonal autônomo reconhecida em 

materiais dldiitlcos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, critérios cartórlo)na ãrea dos cursos , seja como empregado ou 

de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que autõnomo com cursos de capacitações na iirea. Domínio do 

por ventura forem criadas sempre que neces:Yrlo para a melhoria do cont.eúdo. Boa comunic.açio. ProatMdade. Assiduidade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experilnda em docéncla 

(desejável). 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

18 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, Fo.-mação: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
RECURSOS 

GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$15,34 

Assistente N2 ANALISTA DE NEGÓCIOS, ASSISTtmt 
ADMINISTRATIVO, bem como, outros componentes de iireas afins do HUMANOS.REQUISITOS: Experl6ncla comprovada (CTPS ou 

curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer Declaração de profisslonal autbnomo reconhecida em 

atividades e assessoramento pedagógfco/acad6mlco. Organizar, 

elaborar e revisar diferentes materiais dldátfcos, apostilas. plano de 

cursos, planos de aulas, crl~rlos de avaliação, cumprir normas e 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 

sempre que necessário para a melhoria dol desempenho pedagógico. 

cartório) na àrfea, seja como emprepdo ou autonõmo com 

cursos de capacitações na àrea. Oomlnlo do conteúdo, boa 
comunicação, proatlvidade, assiduidade, compromisso com 

trabalho. Experl6ncla em docf:ncla (desejável). 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

19 ProfttSSOf' Ministrar aulas no curso: INGtlS • PORTUGUtS bem como, outros FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM LETRAS o lNGl1S. 

RE:QUlSITQS E:XfGIDOS ; Exper"ncla 

DESENVOLVIMENTO CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$ 15,34 

Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 

pedagógJco/acadêmico. Organizar . elaborar e revisar de diferentes 

comprovada (CTPS ou Declaraçlo de profissional autõnomo 

reconhecida em cartórlo}na área dos cursos , seja como 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

de avallaçio. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do 

âsempenho pcdagógtco. 

área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

Proativldade. 

lmtch.ridade:. Compromisso com o trabalho. E,i,erfêncfa l!m 

doa!ncia (de<eJ,vel). 

EDUCACIONAL E SOCIAL RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

20 Professor Ministrar aulas no eixo de RECURSOS NATURAts, bem como, outros ~ : CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA RECURSOS NATURAIS CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

21 

u 

Assistente N2 componen~s de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atfvídades e assessoramento 

pedagósico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes 

ou áreas afins.REQUISITOS EXIGIDOS ; Exper"ncla RESERVA VESPERTINO 

comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autõnomo NOTURNO 

reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 

materiaís dld1h:kos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crltfrlos empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que iirea. Oomínk> do conteúdo. Boa comunicação. 

par ventura forem criad'es, sempre que necessárfo pere • melhort• do ProetMdade. fwlduldade. 

desempenho pedagógico. Compromfsso com o trabalho. Experlf:nda em docência 

(desejável). 

Professo,- Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO,BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$ 14,00 

AuxlllarNl AMÃO, PINTURAEMTELA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E DESIGNER RESERVA VESPERTINO 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formaçio. em BORADO A MÃO. ~ NOTURNO 

Cursos de Formação lnklal e Continuada.Exercer atividades e ~Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

assessoramento pedagógk:o/acadf:mico. Apresentar atitude proatlva, de profrssk>nal autônomo reconhecida em cartório)na área 

facffidade com trabalho em equipei Atttonomla para pesq11iA1 dos. cursM i seja eomo emprepdo ou ·atttênome com 

compromisso e responsablllclade com a efetividade do trabalho. cursos de capacitações na área. Oomlnlo do conteUdo. Boa 
Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: comunicaçlo. Proativldade. Assiduidade. 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crl~rlos de avaUação. Compromfsso com o trabalho. Experiência em doc6ncia 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável). 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

Pi'ôfus<lr Mlh~tt•r aübs no <:\Jr-..o:MANIC\JRE E PEDIC\JRE, bem como, outroo ~ : ENSINO Mt!DIO COMPUTO, COM CUltSOS AMBIENTE E SAÚDE 

Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM MANtcURE E PEDtcURE. 

Formação Inicial e Continuada.Exercer at:f\lldades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS: Exper~ncla 

pedagógfco/acad~mlco. Apresentar atitude proatlva, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autônomo 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 

responsabflldade com a efetividade do trabalho. OrganlzaçJo empregado ou aut6norno com cursos de capacitações na 

elaboração e revisão de diferentes materiais dfdihfcos: apostilas, plano lrea. Domínio do conteüdo. Boa comunicação. 

de cursos, planos de aulas, crf~rlos de avaliação. Cumprir normas e Proatfvidade. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Asskluldade. Compromisso com o trabalho. Exped6nc!a em 

sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógico. dcx:êncla (desejável). 

CADASTRO ,1 ::i ~OM MATUTINO R$ l C,00 
RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 



c ~tec $KfeutUld• 
ht.ldod• 
R@to~~ 

23 Professor Ministrar aulas no curso: op•rtdor d• proc.uos qulmkos Industriais• FQRMAçlO : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARlA PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$ 15,34 

Assistente N2 petroquimkos e áreas afim bem como, outros componentes de áreas QUÍMICA, QUÍMICA ou GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA RESERVA VESPERTINO 

afins do curso de fonnaçlo, em Cursos de Formação Inicial e COM TtCNtcO EM NOTURNO 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento QUÍMJCA.REQUISIJOS EXKilDOS: Exper~nda 

pedagógjco/acadimlco. Organizar, elaborar e revisar de diferentes comprovada (CTPS ou Declaração de proflssk>nal autônomo 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios reconhecida em cart6rJo)na área dos cursos , seja como 
de avaliação. Cumprír normas e diretrizes docentes, bem como as que empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 

p"ór vantura forem criadas, s:empr'e que ~c:essár1o para a melhoria do árn.i. Dominto do o,nteúdo. Boa 'C:Omunlcaçllo. 
desempenho pedagógico. ProatMdade. 

Assíduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
docência (desejável). 

CIDADE: ARUANÃ 

24 Professor Ministrar cursos: StsTEMAS OE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCtAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$ 15,34 

Assistente N2 INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, bem como, COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e StSTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

Continuada. Exercer atMdades assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
pedagógjco/acadêmlco. Organizar, elaborar e revisar diferentes Declaração de proflssk,nal autônomo reconhecida em 

materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, critérios cartórk))na ,rea dos cursos • seja como empregado ou 

de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que aut6nomo com cursos de capacitaç6es na ,rea. Domínio do 

por ventura forem criadas sempre que necessário para a melhoria do conteúdo. Boa comunlcaçio. ProatMdade. Assldukfade. 
desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experif;nda em docência 

(desejável). 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

2S Professor Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, FORMAÇAo CURSO SUPERIOR EM TURISMO, OU TURISMO CADASTRO 4 a 4Qhs MATUTINO R$ lS,34 

26 

27 

Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFK:OS EM HOSPITALIDADE E LAZER RESERVA VESPERTINO 

Continuada. Exercer atlvtdades assessoramento TURtsMO. REQUtsrroS 

pedagógico/acadêmico. OOGIDOS : Experilincia comprovada (CTPS ou Declaração 

Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didáticos, apostilas, de profissional autônomo reconhecida em cartórlo)na área 
planos de cur~ plano& de aulas, critérios de avaliaçi~ cumprir normas da. curu,s > Hj■ como @mpre9ado ou autônomo com 

e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas cursos de capacitações na área. Oominlo do conteúdo. Boa 

sempre que neces5'rio para a melhoria do desempenho pedagógico. comunkação. Proatfvldade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experiancla em dodncia 
(desejável). 

NOTURNO 

Professo,- Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TICIDO,BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$ 14,00 
AuxlllarNl AMÃO, PINTURAEMTILA, DE QUAUFICAÇÃD EM PINTURA EM TELA E TECIDO E DESIGNER RESERVA VESPERTINO 

ARTESANATO INDtGENA. bem como, outros componentes de áreas afins 80RADO A MÃO, ARTESANATO INOtGENA NOTURNO 

do curro de formaçioi em Cursos de Formeçio lnkhtl e REOUtsJIOS fXIGfDOS ; Exper~ncia 
Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada {CTPS ou Oedaração de profisslonal autônomo 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facilidade com reconhecida em cartórlo)r,a área dos cursos • seja como 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 
responsabrtldade com a efetividade do trabalho. área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais dldátlcos: Proatlvldade. 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crltérk>s de avaliação. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura dodncia (desejtvel). 

forem criadas, sempre que neces5'rlo para a melhoria do desempenho 
pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEOK:URE, bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtOIO COMPUTO, COM CURSOS AMBIENTE E SAUDE 

Auxíllar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUAUHCAÇÃO EM MANICURE E PEDK:URE. 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXk',jlDQS · Experiência 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facflldade com comprovada (CTPS ou Declaração de profisslonal autônomo 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja como 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano área. DomlnJo do conteüdo. Boa comunicação. 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e Proatlvidade. 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assiduidade. Compromisso com o trabalho. E,cperíêncla em 

sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógico. docénda (desejável). 

CIDADf: CRIXAS 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$ 14,00 
RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

28 Professo,- Ministrar cursos: SlffiMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$ 15,34 

Assistente N2 INTERMEOlÃRIO E AVANÇADO, bem como, COMPUTAÇÃO. ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO. 
outros componentes de àreas afins do curso de Formação lnidal e SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

Continuada. Exercer atfvldades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar diferentes Declaração de proflssk:mal autônomo reconhecida em 
materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, critérios cartórk))na área dos cursos , seja como empregado ou 

de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

por ventura forem criadas sempre que necessário para a melhoria do conteúdo. Boa comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 
desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Exper~ncla em docência 

(desejável). 

RESERVA VESPERTINO 
NOTURNO 

29 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTINTE DE RECURSOS HUMANOS, Formação: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, OU GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$15,34 
Assistente N2 ANAUSTA DE NEGÓCIOS, ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS. RESERVA VESPERTINO 

ADMINISTRATIVO, bem como, outros componentes de áreas afins do REQUISITOS: Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer de profissional autónomo reconhecida em cartório} na 
atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, àrfea, seja como empregado ou autonómo com cursos de 
elabor-w e revkar diferentes materiais didáticos\ apostilas. plano de c.apacitaçõu na àrea-. 0omfnlo do contl!Udo. ba. 

cursos, planos de aulas, critêdos de avaliação, cumprir normas e comunicação, proatlvldade, assiduidade, compromisso com 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, trabalho. Experiência em docência (desejável). 
sempre que necessário para a melhoria dol desempenho pedagógico. 

NOTURNO 

30 Professor Ministrar aulas no curso:AMOSTRADOR DE MINtRIOS, OPERADOR DE FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$ 15,34 
Assistente N2 PROCESSOS QUÍMICOS INDUsrRIAIS, QUÍMICA, ou GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM RESERVA VESPERTINO 

OPERADOR OE MINAS e áreas afim bem como, outros componentes de 11:CNICO EM 
árees afins do ~ttrse de formaf10i em Cursos de Formaflo lnldal e MINEA.AÇÃO.flE9UtsrrOS EXIGJPOS; E-xper-~cla 
Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Oeclaraçlo de proflsskmal autônomo 
pedagó@lco/acadêmlco. Organizar, elaborar e revisar de diferentes reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios empregado ou autbnomo com cursos de capacitações na 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que área. Oomlnlo do conteúdo. Boa comunicação. 
por ventura forem criadas, sempre que neces5'rlo para a melhoria do Proatfvldade. 

desempenho pedas68Jco. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
docência (desejável). 

NOTURNO 



31 
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Cotec 
Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO,BORDADO FORMAÇÃO : ENStNO MtOK> COMPLETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 4Qhs MAlUTINO AS 14,00 

Auxllia,Nl AMÃO,PINTURAEMTELA,bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E DESIGNER RESERVA VESPERTINO 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORAOO AMÃ.O.REQUISITOS NOTURNO 

Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e EXaGH>OS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

assessoramento pedag6@;1co/acadêmlco. Apresentar atftude proativa, de profissional autônomo reconhecida em cart6rio)na área 
facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. cursos de capacitações na área. Domínk) do conteúdo. Boa 

organização ~tatroraçlo e rwfslo de dl~rnnm!i memrtels dldát1cos: cx,munic.açlo. PrOQtMdade. Asstduidade. 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiência em docfncia 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável). 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso:MANtcURE E PEDICURE, bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO; COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 

Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUAUFK:AÇÃO EM MANICURE E PEDICURE. 

Fófmaçiô lhlélal e CBn11huaila.EXercer a\N@ailel e aill1Sótarl1'thlfl ll{QUISITOS fXIGIDO"S \ EiJ!i,l ~ néii 

pedagógJco/acad~mico. Apresentar atitude proativa, fac111dade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autónomo 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhecida em cartórío)na área dos cursos , seja como 

responsabltidade com a efetividade do trabalho. Organização empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano área. Domínio do conteúdo. Boa comunJcação. 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e Proatlvldade. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. docência (desejável). 

CIDADE: MOZARLANOIA 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 
RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

33 Professor Ministrar cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ClfNCIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS lS,34 
Assistente N2 INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, bem como, COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO. 

outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e REQUISITOS EXIGIDOS : 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar diferentes proflsslonal autônomo reconhecida em cartórlo)na área 

materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, critérios dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

de avallação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

por ventura forem criadas sempre que necessário para a melhoria do comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

34 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, Formação: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, OU GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

Assistente N2 ANALISTA DE NEGÓCIOS, ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS. RESERVA VESPERTINO 

ADMINISTRATIVO, bem como, outros componentes de áreas afins do REQUISITOS: Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer de profissional autônomo reconhecida em cartório) na 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, àrfea, seja como empregado ou autonõmo com cursos de 

elaborar e revisar diferentes materiais dldátieost 11postllas., plano de capadta~s na àrea-. Oomlnio do conteúdo. bOB 

cursos, planos de aulas, critêrios de avaliação, cumprir normas e comunicação, proatividade, assiduidade, compromisso com 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, trabalho. Experiência em docência (desejável). 

sempre que necessário para a melhoria dei desempenho pedagógico. 

NOTURNO 

3S Professor Ministrar aulas no curso:AMOSTRADOR DE MIN(RIOS, OPERADOR DE FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$1S,34 

Assistente N2 PROCESSOS QUÍM ICOS INDUSTlllAIS, QUÍMICA, ou GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM RESERVA VESPERTINO 

OPERADOR DE MINAS e áreas afim bem como, outros componentes de TtCNICO EM NOTURNO 

ére9S afins do curso de form11çl0i em €ursos de Formaflo lnlc~ e MN.RAÇÃO.REQUISITQS.EXIGfDOS; h:per~ncla 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Oedaração de profisslonal autônomo 

pedagógk:o/acadêmlco. Organizar, elaborar e revisar de diferentes reconhecida em cartórlo}na área dos cursos , seja como 

materia is didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do Proatfvldade. 

desempenho pedagógico. Assktuktade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável). 

P,,ofesscr Ministra, •wlas no <Urao>AATESÃO O'i PINTURA EM TE~IDO;BOROADO ~ ; ENSINO MiDtO COMPilTO, COM C\IA50$ PROli>U<jÃe <iU~ TURA, i c.AQASTR<il 4 a 40hs MATUTIN8 R$l41Q0 

AuxlllarNl AMÃO, PINTURAEMTELA,bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E DESIGNER RESERVA VESPERTINO 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORADO A MÃO.REQUISITOS NOTURNO 

Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e EXIGIDOS : Experléncla comprovada (CTPS ou Declaração 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatlva, de proflsslonal autônomo reconhecida em cartórlo)na área 

facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

compromisso e responsablHdade com a efetividade do trabalho. cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: comunicação. Proativldade. Assiduidade. 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável). 

forem criadas, sempre que necessário para a melhorra do desempenho 

pedagógico. 

ITEGO, GOVERNADOR OTÁVIO LAGE 

CIIMIX;QOW'l!Slll 

Nt CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS 

37 Professor Ministrar aulas no curso: EIXOS TECNOLóGICOS SEGURANÇA E FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL,. ou 

Assistente N2 INFRAESTRUTURA, bem como, outros componentes de áreas afins do GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM 'RCNtcO EM 

curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.Organizar , 

SEGURANÇA DO 

TRABALHO.REQUtsrTOS EXIGIDOS : Experiência 
elaborar• revisar de dlfer«ntes m•terlafs r,fic:fAticou tPo1til111 pl1nQ de CQmProv.tdt (<;TP$ ov Ottlaraçi9 de prQfíulont:I awtõnomo 

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja como 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

Proatividade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável). 

CARGA 

EIXO VAGAS• 1 HORÁRIA TURNO 

SEMANAL 

SEGURANÇA CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

VALOR 

HORA/AU 

LA 

R$ lS,34 
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C<.atec ScKte-tarl.ade
bt.,dod.a 
R~tOm.Kl,t, 

Professor Ministrar aulas no curso: COATE E COSTURA, e áreas afim bem como, FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, com ltCNK:O • PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 4 a 40 hs MATUTINO R$14,00 

Auxilíar Nl outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou CURSOS ESPECÍFK:05 DE CORTE E COSTURA, RESERVA VESPERTINO 

Professor 

Assistente N2 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento MODElAGEM • ii rHs 
pedagógico/acadêmico.Organizar , elaborar e revisar de diferentes afins.REQUISITOS EXIGIDOS: Experiência comprovada 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios (CTPS ou Declaração de profissional autônomo reconhecida 

de avallação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que em cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

m~mp~nho p,edagógfco. -conteúdo. Boa comunlca·çã.o. Proamida'de. 

Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, 

ANALISTA DE NEGÓCK>S, bem como, 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do 

desempenho pedagógico. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável). 

CIDADE: BARRO ALTO 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO ou 
GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM ESPECIALIZAÇÃO 

EM GESTÃO EM LOGISTICA.RECURSOS HUMANOS. 
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

cartórlo)na área dos cursos, seja como empregado ou 

autônomo com cursos de capacitações na área. Domlnio do 

conteúdo. Boa comunicação. Proativldade, Assiduidade, 

Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 

RESERVA 
4 a 40 hs 

NOTURNO 

MATUTINO 

VESPERTINO 

NOTURNO 

RS 15,34 

40 Professor Ministrar aulas cursos: SASTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO CURSO SUPERtoR EM CltNCIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 1S,34 

Assistente N2 INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, bem COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
como, outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

e Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISttOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

pedesógico/acadfmlco. Qr9enizar) elaborar e revisar diferentes E>eclaratio de profissional autónomo reconhecida em 

materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, critérios cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

por ventura forem criadas sempre que necessário para a melhoria do conteúdo. Boa comunicação. Proatfvidade. Assiduidade. 

desempenho pedagósico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

41 Professor Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TURISM01 OU TURISMO CADASTRO 4 a 4Qhs MATUTINO RS 15,34 

43 

Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM HOSPITALIDADE E LAZER RESERVA VESPERTINO 

Continuada: Exercer etlvldades e assessOf'lmento TURISMO, REQUISITOS NOTURNO 

pedagógico/acadêmico. EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didáticos, apostilas, de profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 

planos de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir normas dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 

e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas cursos de capacitações na área. Oominio do conteúdo. Boa 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. comunicação. Proativídade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho, Experiência em docência 

(desejável). 

Profes1or Ministrar aulas nç, ~ursorCZGNFEITEfflG; bem como, ot.ltr0$ companente, ~ 1 f.NStNa Mtf>tG C;:OMPUTO) Ç.OM GURSQS ·A"'1816NTE € S·AÚBE 

Auxiliar N 1 de áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e DE QUALIFICAÇÃO EM CONFUTARIA E CULINÁRIA EM 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento GERAL REQUtsrrOS EXIGIDOS: 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatlva, facilidade com Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e profissional autônomo reconhecida em cartórlo)na área 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e comunicação. Proativldade. Assiduidade. 

dfretrlzes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógico. (deseJiãvel). 

<.AeASTRo 4 a 40hs M ATIHIN<il R$a4,oo 
RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO,BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO MtOIO COMPLETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO s a 40hs MATUTINO R$14,00 

Auxiliar N1 A MÃO, PINTURA EM TELA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E DESIGNER RESERVA VESPERTINO 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORADO A MÃO.REQUISrrOS 

Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, de profissional autónomo reconhecida em cartórlo)na área 

facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

compromísso e responsabílfdade com a efetividade do trabalho. cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: comunicação. Proatfvldade. Assiduidade. 

apostilas, plano de cursos, planos de autas, critérios de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável). 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

CIDADE: PADRE BERNARDO 

NOTURNO 

44 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANO~ FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO ou GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

Assistente N2 ANALISTA OE NEGÓCIOS, bem como, GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM ESPECIALIZAÇÃO RESERVA VESPERTINO 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de EM GESTÃO EM LOGISTICA,RECURSOS HUMANOS. NOTURNO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

materfafs didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

de avaliação. Cumpr ir normas e diretrizes docentes, bem como as que autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

por ventura forem criadas. sempre que necessário para a melhor/a do conteúdo. Boa comunicação. Proatlvldade. Asslduldade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

4S Professor Ministrar aulas cursos: StsTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL 8ÁSIC01 FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 

Assistente N2 INTERMEDIARIO E AVANÇADO, bem COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

como, outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

e Continuada. Exercer at ividades e assessoramento REQUtsrrOS EXIGIDOS : Experlflncla comprovada (CTPS ou 

pedt1gógfco/ecedi&mico. 0rtenlzar-, elaborar e revMr diferentes Qedaraião de profissional autónomo r&<>nhecida em 
materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, critérios cartórlo)na área dos cursos • seja como empregado ou 

de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

por ventura forem erradas sempre que necessârio para a melhoria do conteúdo. Boa comunicação. Proatlvidade. Assiduidade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$1S,34 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 



C<ittec S.C•et•ri.ad• 
bt~dod.t 
Retom.-d~ 

46 Professor Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES lVRISTICAS , bem como, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM lVRISMO, OU TURISMO CADASTRO 4 a 40hs MAl\JTINO RS 15,34 
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Nf 

Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de Formação lnldal e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM HOSPITALIDADE E LAZER RESERVA VESPERTINO 

Continuada. Eitercer atividades assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

pedagógico/acadêmico. EXIGlOOS : ExperJf:ncla comprovada {CTPS ou Declaração 

Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais dld•tfcos, apostilas, de profls.slonal autónomo reconhecida em cartórlo)na área 
planos de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir normas dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas cursos de capacitações na área. Oomlnlo do conteúdo. Boa 

semprt! qlR!: ~c:en4rto para a meth'orta do desompênho pedaaóiloo. o:>munk.açlo. Proottvfdade, As:sfdutdad·e. 

Compromisso com o trabalho. Experlfncia em docência 

(desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso:CONFEnt:IRO, bem como, outros componentes FORMAÇÃO : ENSINO MtOto COMPLETO, COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 

Auxiliar Nl de áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formaçio lnk:lal e DE QUALIFICAÇÃO EM CONFErfARlA E CULINÁRIA EM 

CARGO 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento GERAL REQUISITOS EXIGIDOS · 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facflldade com Experlfncla comprovada (CTPS ou Declaração de 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e profissional autónomo reconhecida em cartórk>}na área 
r'esp·ons.abitrda'de com I efe~id1de do trabalho. Organíz:IIÇ-lo dos cur'SOS , seJ• como empre;ado ou autônomo ·o::,m 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano cursos de capacitações na área. Dominlo do conteúdo. ~ 
de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e comunicação. Proativldade. Assiduidade. 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura fOf"em criadas, Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
sempre que necessárfo para a melhoria do desempenho pedagógk:o. (desejável). 

ATRIBUIÇÕES 

ITEGO: CELSO MONIHIO FURTAOO 

tl)ADl: llRllANA 

FORMAÇÃO E REQUISITOS EIXO 

NOl\JRNO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

VALOR CARGA 

HORÁRIA TURNO HORA/AU 

SEMANAL IA 

48 Professor Ministrar aulas no curso: TtCNICO EM AGRONEGÓCIOS, e de FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA RECURSOS NATURAIS CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

Assistente N2 AGRICULTURA bem como, outros componentes de áreas afins do curso ou áreas afins. REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 
de formaçlo, em Cursos de Formação lnk.lal e Contlnuada.Exerc.er comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autõnomo 
atividades e assesSOf'amento pedagógk:o/acadf:mlco. Orpnizar , reconhecida em cart6rk>)na ,rea dos cursos • seja como 
el•borar • revfur da difer•ntw• m1~rl•i• dld,tfcos : 1po•tii.1; pt..-io ff tmprtpcfo ow •ut\\nomo «om cursos de a,Ndt~iH n1 
cursos, planos de aulas, critérios de avallaçJo. Cumprir normas e área. Domínio do conteúdo. Boa comunk:aç.io. 
diretrizes doe.entes, bem como as que por ventura forem criadas, Proatlvldade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógk:o. Compromisso com o trabalho. Experlf:nda em docência 

(desejável). 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

49 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO ou GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$15,34 

Assistente N2 ANALISTA OE NEGÔCIOS, bem como, GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM ESPECIALIZAÇÃO RESERVA VESPERTINO 

outros componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de EM GESTÃO EM LOGISTlCA,,RECURSOS HUMANOS. NOTURNO 
Formação lnic.lal e Continuada.Exercer ·atfvldecie, e -a,s~sorementQ BEOUfSfTOS EXIGtDQS; EKf)erlfnde comprovada (CTPS ou 
pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de díferentes Declaração de profissional aut6nomo reconhecida em 
materiais didáticos : apostilas, plano de cursos, planos de eutas, crl~rlos cartório)na área dos cursos , seJa como empregado ou 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que autônomo com cursos de capacitações na área. Oominio do 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do conteúdo. Boa comunicação. Proatfvldade. Assiduidade. 
desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experifnda em docência 

(desejável). 

S8 Profe150r Ministrar aulas no cursei SITEMAS DA tNfORMAÇÃO 6EflENCilAL; fXCiHt F9RMAÇÃO 1 (URSO SUPERIOR EM Ctft«ilM DA INFORMÁTICA GADASTRO ~ a ~Ohs MATllTINO RS 15,3~ 

Sl 
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Assistente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

Profes50f 
AuxllfarNl 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de ,reas afins do curso SISTl:MAS DA INFORMAÇÃO. 
de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQUtslTOS EXKilOOS : ExperJfnda comprovada (CTPS ou 
attvidades e assessoramento pedagóf)co/acadfmlco. Organizar, Declaração de profissional autónomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartórlo)na ãrea dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, critértOS de avalíação. Cumprir normas e autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conte lido. Boa comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógfco. Compromisso com o trabalho. Experiência em docéncla 

(desejável). 

Ministrar aulas no curso: MANtcURE E PEDICURE, bem como, outros FORMAÇÃO 
componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO 

ENSINO MtDIO COM CURSOS OE 
EM MANICURE 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento PEDICURE.REQUIS[TOS EXIGIDOS : Experlfncia 
pedagógJco/acadêmlco. Apresentar atitude proattva, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de proflssk>nal autônomo 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 
responsabrlldade com a efetMdade do trabalho. Organização empregado ou autônomo com cursos de capacltaç6es na 
elaboraçio e revisão de diferentes materiais d/djtlcos : apostilas, plano área. Domínio- do conteúdo. Boa comunicação. 
de cursos, planos de aulas, crltérk>s de avallaçJo. Cumprir normas e Proatfvidade. 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assidukhtde. Compromisso com o trabalho. Experlfncla em 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógk:o. docéncla (desejável). 

AMBIENTE E SAÚDE 

Professor Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como. outros FORMAÇÃO ENSINO MtDto COM CURSOS DE AMBIENTE E SAÚDE 
Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM CABELEIREIRO. 

Formaç.lo Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUlSITOS EXIGIDOS; Exper"ncia comprovada (CTPS ou 
pedagógico/acadf:mko. Apresentar atitude proatfva, facllldade com Declaração de proflsslon1I autônomo reconhecida em 
trabalho em equipe. Autonomia para pesqufsa, compromisso e cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 
responsabllldade com a efetividade do trabalho. Organização autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
elabora~o e revisão de diferentes materiais didáticos: apostil-,s, plano conteúdo. Boa comunicação. Proatfvldade. Assiduidade. 
de cursos, planos de aulas, critérios de avallaç.lo. Cumprir normas e Compromisso com o trabalho. Experléncla em docência 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, (desejável). 
sempre que necessárk> para a melhoria do desempenho pedagógjco. 

RESERVA VESPERTINO 

CADASTRO 

RESERVA 
4 a 40hs 

NOTURNO 

MATUTINO 

VESPERTINO 

NOTURNO 

R$14,00 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e áreas afim bem como, ~ : ENSINO MtDK> COMPUTO, ou "IlCNICO e PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS14,00 
Auxiliar Nl outros componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de ou CURSOS ESPEcfFK:OS DE CORTE E COSTURA, RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento MODELAGEM• áreas 
pedagógico/acad6mlco.Organízar • elaborar e revisar de diferentes 1flm.AfQUISITOS E)(IGIOOS: Experiência comprovada 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios (CTPS ou Oeclaraçlo de profissional aut6nomo reconhecida 
de avallação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que em cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
desempenho pedagógic:o. conteúdo. Boa comunlcaçlo. Proatfvldade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Exp,erilnda em 
dodnda (dese]evel). 

NOTURNO 



54 

Ce tec 

Professor 

AuxillarNl 

CIIIADf: ITAPURANGA 

Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e áreas aflm bem como, FORMAÇÃO : ENSINO ~OK> COMPLETO. ou 11CNICO • 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou CURSOS ESPECÍflCOS OE CORTE E COSTURA, 

Formação Iniciai e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 
pedagógico/acadêmico.Orpnlzar, elaborar e revisar de diferentes 

MODElAGEMeiirHs 

■flns .REQUISffOS EXIGIDOS : Experiência comprovada 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios (CTPS ou Oedaração de proflsslonal autónomo reconhecida 
de avaliação. Cumprir normas e diretrfzes docentes, bem como as que em cartório)na área dos cursos, seja como empregado ou 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do autõnomo com cursos de capacitações na área. Oomlnlo do 
desempenho pedag6sico. conteúdo. Boa comunicação. Proatlvldade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experi~ncla em 

dOC<!ncla (desejável). 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

5S Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINLSTRAÇÃO ou GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$1S,34 

Assistente N2 ANALISTA DE NEGÓCIOS, bem como, GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM ESPECIALIZAÇÃO RESERVA VESPERTINO 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de EM GESTÃO EM LOGISTICA.,RECURSOS HUMANOS. NOTURNO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUtsrTOS EXIGIDOS : Experl~ncla comprovada (CTPS ou 

pedagógf«>/acad~mlco, Or89flltar , elaborar e revfser de dlferentM ~rase<> de profissional autooomo reconhecida em 
materiais dktáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do conteúdo. Boa comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

desempenho pedasóslco. Compromisso com o trabalho. Experiência em doc~ncla 

(desejável). 

56 Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E MODELAGEM na MÁQUINA FORMAÇÃO : ENSINO MtDto COMPLETO COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 4Qhs MATUTINO R$14,00 

57 

Assfstente - Nl AUDACES, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de ESPECIFICOS NA MÁQUINA AUDACES. DESIGN RESERVA VESPERTINO 

formação, em Cursos de Formação Inicial e Contfnuada.Exercer REQUISITOS EXKilOOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

proativa, facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. autônomo com cursos de capacitações na área. Domlnlo do 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: conteúdo. Boa comunicação. ProatMdade. Assktuktade. 

apostJ1as, plano de cursos, planos de aulas, crltérk>s de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável). 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS~ ~ CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS NATURAIS 

Assistente N2 ANALISTA DE NEGÓCIOS,e CURSO T~CNICO GESTÃO EM AGRONEGÓCIO, 
DE AGRONEGÓCIOS, bem como, outros componentes de áreas afins do ECONOMIA.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autônomo 

atividades e assessoramento pedagógico/académico. Organizar , reconhedda em cartór lo)na área dos cursos • seja como 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de empregado ou autOnomo com cursos de capacitações na 

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e área. Dominio do conteúdo. Boa comunicação. 

a~ttli~s tl\ltl!M!s, b~lll clllllll as ~Ili! pbt vittMa fott?lll ttlatlas, Ptoa!IVR!aa~. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável). 

CIDADE: ITAGUAAU 

NOTURNO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

58 Professor Ministrar aulas no curso: srTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAI.,. EXCEL FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCtAS DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 
Assistente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagógico/académico. Organizar, Declaração de profisslonal autOnomo reconhecida em 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

cursos, planos de aulas, critérk>s de avaliação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas. conteúdo. Boa comunicação. Proatfvidade. Assiduidade. 

sempre que necessário para a melhor/a do desempenho pedagógico, Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

59 Professor Ministrar aulas no curso; CORTE E MODEIAGEM na MÁQU INA FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

60 

Assistente N 1 AUDACES, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de ESPECIFICOS NA MA.QUINA AUDACES. DESIGN RESERVA VESPERTINO 

formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exerc.er REQUISITOS EXKilDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude Declaração de profissional aut.6nomo reconhecida em 

proativa, facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, cart6rlo)na área dos cursos • seja como empregado ou 
compromisso e responsabil!dade com a efetividade do trabalho. autónomo com cursos de capacitas::ões na área.. Domínio do 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais dldátiCO$: conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Compromisso com o trabalho. EJt:perlência em docência 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável). 

forem criadas, sempre que necessário para a melhorla do desempenho 

pedagógico. 

NOTURNO 

Profe"°' Ministrar ~las no curso: (QIITI: E COSTUIIA ,e lireu afim bem como, ~ : f NSII'(() MEDtO COMPLETO; Ot1 UCN1CO e PROOUÇ~ INDUSTRIAL ()fú)j\STRO 4 a 'IOh~ MATUTINO RS1•,00 
Auxlllar Nl outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou CURSOS ESPECÍFICOS DE CORTE E COSTURA, RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Contlnuada.Exerc.er atf\'ldades e assessoramento MODElAGEM • áreas NOTURNO 

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes aflns.REQUISrTOS EXIGIDOS : Experiência comprovada 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios (CTPS ou Declaração de profissional autônomo reconhecida 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que em cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

desempenho pedagógico. conteúdo. Boa comunicação. Proatfvldade. 

Assktuldade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

dodncla (desejável). 



C<.atec 
CIDADE: TAQUARAL 

s.«M.Jirbd• 
lht•dod.11 
neto~.:t 

61 Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E MODELAGEM na MAQUINA FORMAÇÃO : ENSINO hÚOIO COMPLETO COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

62 

Nt 

63 

Assistente Nl AUOACES, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de ESPECIFN:OS NA MÃQUtNA AUDACES. DESIGN RESERVA VESPERTINO 

formação, em Cursos de formação Inicial e Continuada.Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
atividades e assessoramento pedasóglco/acadêmlco. Apresentar atitude Oedaração de profissional autOnomo reconhecida em 

proatfva, facllídade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

compromisso e responsablUdade com a efetividade do trabalho. autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
Organização elaboração e revisão de diferente.s materiais didáticos: conteúdo. Boa comunicação. Proatfvld&de. Assiduidade. 

apostilas, plano de cursos, planos de aula$, critérios de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiência em docfncla 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável). 

forem criadas, sempre que necessário para a melhorla do desempenho 

pedagógico. 

NOTURNO 

Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e áreas afim bem como, ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO, ou TtCNtcO • PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

Auxiliar Nl outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou CURSOS ESPECÍFtcOS DE CORTE E COSTURA. RESERVA VESPERTINO 

CARGO 

Formeçio Infetai e Continuada,Exen::er atiYid11des e assessontmenro 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes 

MODHAGiM•9rnt 

llfins.Rf QUtslTOS EXIGIDOS : Experiência Comprovada 

materiais didáticos: apostflas, plano de cursos, planos de aulas, critérios (CTPS ou Declaração de profissional autônomo reconhecida 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que 

por ventura forem criadas, sempre que necesdrlo para a melhoria do 

desempenho pedagógico. 

ATRIBUIÇÕES 

em cartórlo)na área dos cursos, seja como empregado ou 

autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

conteúdo. Boa comunicação. Proatfvldade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência {desejável}. 

ITEGO: RUTH llllAÇA CORREIIIA LEITE CAIIOOSO 

tm.\Dl: UllliõNIA 

FORMAÇÃO E REQUISITOS 

Professor Ministrar aulas no curso: TÉCNICO EM ENFERMAGEM, bem como, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM 

Assistente N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ENFERMAGEM.REQUISITOS EXIGIDOS: 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facilidade com profissional aut:t>nomo reconhecida em cartórlo}na área 

trab•thf!I em equip2. Autonomia p1r1 pesquf,1.; comprg,mfuo • dot- wrsos I seja «orno empr.,pda, ou flllt&lomo ctom 
responsabílldade com a efetfvldade do trabalho. Organização cursos de capacitações na área. Oomfnlo do conteúdo. Boa 
elaboração e revisão de diferentes materiais dldáttcos: aposdlas, plano comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e Compromisso com o trabalho. Exper~ncla em dodncla 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, (desejável). Registro no COREN 

sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógico. 

Proftnor Mrnfstrar aula! nó curso: ASStSnNTE ~ DMtNISTRATtVO, ~UXIUAl't OE. 

Assistente N2 RECURSOS HUMANOS, EMPREENDEDORISMO, QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO 

~: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
ECONOMIA, RECURSOS HUMANOS. REQUISITOS 

EXlGIDOS : Experléncla comprovada (CTPS ou Declaração 

bem como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, de profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 

em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e dos cursos, seja como empregado ou autônomo com 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Orpnlzar, elaborar e revisar cursos de capacitações na área. Domlnlo do conteúdo. Boa 

de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de comunicação. Proatfvldade. Assiduidade. 

aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

como as que por ventura forem criadas, sempre que necessário para a (desejável}. 

melhoria do desempenho pedagógico. 

EIXO 

AMBIENTE E SAÚDE 

RECURSOS NATURAIS CADASTRO 
RESERVA 

N8T\IRN8 

----- -
CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

TURNO 

4 a 40hs MATUTINO 

VESPERTINO 

NOTURNO 

MATUTINO 

VESPERTINO 

NOTURNO 

VALOR 
HORA/AU 

lA 

RS 15,34 

65 Professor Ministrar aulas no curso: srTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, EXCEL FORMAÇÃO CURSO SUPERKlR EM CIENCIAS DA INFORMATICA CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

Assistente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGE NHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQUtSITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagógfco/acadêmlco. Organizar, Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

cursos, planos de aulas, critérios de avallação. Cumprir normas e autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

sempre que necessário para a melhorra do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho, Experiência em docfncia 

(desejável). 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

66 Professor Mlnlstmaulasnocurso: TECNÓLOGODENfvELSUPERIOREM ~ CURSO SUPERIOR EM DIREITO. RECURSOS NATURAIS CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$15,34 

Assistente N2 AGRONEGÓCIO bem como, outros componentes de áreas afins do REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprO\lada (CTPS ou RESERVA VESPERTINO 

curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.EKercer DedaraçJo de proflss/onal autônomo reconhecida em NOTURNO 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, cartórlo)na área dos cursos, seja e.orno empregado ou 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e conteúdo. Boa comunicação. Proatlvfdade. Assiduidade . 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. {desejável). 

67 Professor Ministrar aulas no curso:INGL!:S BÁSK:O bem como, outros FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM LETRAS, COM DESENVOLVIMENTO CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$15,34 

Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de HABllJTAÇÃO EM INGLfS.REQUISfTOS EXIGIDOS EDUCACIONAL E SOCIAL RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento ;_Experiência comprovada {CTPS ou Declaração de 

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes profissional autônomo reconhecida em cartórlo)na área 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do comunicação. Proativldade. Assiduidade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

68 Professor Ministrar aulas no curso: MASSAGEM , MASSOTERAPIA ~ CURSO SUPERIOR EM AMBIENTE E SAÚDE 

Assistente N2 , CUIDADOR OE 1D0905 bem como, outros componentes de áreas afins FISIOTERAPlA, EsrtncA.REQUtsrTOS EXIGIDOS 

do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e i.._Experiência comprovada {CTPS ou Declaração de 

Continuada.Exercer atividades assessoramento profissional autónomo reconhecida em cartório}na área 

pedagógfco/acadêmlco. Organizar , elaborar e revisar de diferentes dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
de avallação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que comunlcaçJo. Proatividade. Assiduidade. 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do Compromisso com o trabalho. Experlinda em docência 

desempenho pedagógk.o. (desejável). 

NOTURNO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 



C<ittec SKt".utrl.1 d• 
bt.1<f0d• 
IIHOl'l'l.'ld.l 
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70 

71 

72 

Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE Pll'mJRA EM TECIDO,BORDADO ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 4Qhs MATUTINO R$14,00 

AuxillarNl AMÃO, Pll'mJRAEMTEIA,bem DE QUALIFICAÇÃO EM Pll'mJRA EM TEIA E TECIDO E DESIGNER RESERVA VESPERTINO 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORADO A MÃO, CROCHE, TRICÔ, ARTESANATOS EM NOTURNO 

Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e GERAL~ 

assessoramento pedagóglco/acad,mk:o. Apresentar atitude proativa, ~Experiênda comprovada (CTPS ou Declaração 
facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, de profissional autónomo reconhecida em cartórlo)na área 
compromisso e responsabitldade com a efetividade do trabalho. dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

orsantz.ação l!:lahoração ~ ~vMo 'd-e dtfi!nant:es materiais didáticos: cursm de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Soa 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. comunicação. Proativldade. Assiduidade. 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho (desej"1el). 
pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEOK:URE, bem como, outros ~ : ENSINO MtOIO COM CURSOS OE AMBIENTE E SAÚDE 
Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formaçio, em Cursos de QUAUFtCAÇÃO EM MANICURE E 

Fótfflãçib l'hléfal é CôntfnUâtla.Exetl:ei aliiJt'dalies e aSSilssbtathimlf.i P'EDltURt.REQUrsm)'S .EXIGIDOS! EX'pt!.f-~héia 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autõnomo 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 
responsabllidade com a efetividade do trabalho. Organização empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 
de cursos, planos de aulas, critêrlos de avaliação. Cumprir normas e Proatfvidade. 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. docência (desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros FORMAÇÃO ENSINO MtOIO COM CURSOS OE AMBIENTE E SAÚDE 
Aux!Uar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM CABELEIREIRO.REQUtslfOS 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento EXIGIDOS: Experiência comprovada (CTPS ou Declaraçio 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatlva, facilídade com de profissional autônomo reconhecida em cartórlo}na área 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano comunicação. Proatfvidade. Assiduidade. 
de cur~ planos de aulas-i critérios de avaUaçio. Cumprir nor~s e Compromisso com o trabalho. Experiência em dodncla 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, (desejável). 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: MAQUIAGEM bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO,COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 
AuxllíarNl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de OEMAQUJAGEMPROFtSSIONALREQUtSfTOSEXIGIDOS : 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 
peda-gógleo/acadêmfGe, 9rpnfzar J elaborar e revisar de dlferent-es prefi,.,ional autênemo teG911hema em eartórie)na área 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do comunicação. Proatfvldade. Assiduidade. 
desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

CIDADf, DOvtRIÃNOIA 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

RESERVA VESPERTINO 

Nól\JRNb 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

73 Professor Ministrar aulas no curso: SITl:MAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA INFORMATICA CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

74 

7S 

Assôstente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

Professor 
Auxmar Nl 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
de formação, em Cursos de Formação lnklal e Continuada.Exercer REQUISITOS EXKilOOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
atividades e assessoramento pedagógico/académico. Organizar, Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartórlo}na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e autónomo com cursos de capacitações na área . Domfnlo do 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas., conteúdo. Boa comunicação. Proatlvidade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEOICURE, bem como, outros FORMAÇÃO 
componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFtcAÇÃO 

ENSINO MtDIO COM CURSOS DE 
EM MANICURE E 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento PEOK:URE.REQUISITOS EXIGIDOS: Experiência 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autônomo 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhecida em cartórk>)na área dos cursos , seja como 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Oreaniusão empreeado ou autl>nomo com curso5 de capacitações na 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 
de cursos, planos de aulas, crftérlos de avaliação. Cumprir normas e Proatividade. 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. docência (desejável). 

AMBIENTE E SAÚDE 

Professor Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros ~ : ENSINO MtOIO COM CURSOS OE AMBIENTE E SAÚDE 

AmdllarNi oompooentes de áreas afim do rurso de formaçãoJ em Gurs95 de Q.UAIJFtGAÇÃOEMCABELlfREtRO.~ 
Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facilidade com de profissional autônomo reconhecida em cartório}na área 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 
responsabllldade com a efetividade do trabalho. Organização cursos de capacítações na área. Domlnfo do conteúdo, Boa 
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano comunicação. ProativJdade. Assiduidade. 
de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
díretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, (desejável). 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagôgico. 

RESERVA VESPERTINO 

CADASTRO 

RESERVA 
• a 40hs 

NOTURNO 

MATUTINO 

VESPERTINO 

NOTURNO 

R$14,00 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS14,00 

RESERVA VESPERTIN@ 

NOTURNO 
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Professor Mlnfstrar aulas no curso: MAQUIAGEM bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtOto COMPLETO,COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 

AuxlllarN1 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de OEMAQUlAGEMPROFISSK>NALREQUISIJOSEXIGIOOS : 

Formação lnk:lal e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Experlénda compr011ada (CTPS ou Declaração de 

pedagógk;o/acadfmko. Organizar • elaborar e revisar de diferentes profissional autónomo reconhecida em cartórlo)na área 
materiais didáticos : apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 

de avatlaçio. Cumprir normas e dire trizes docentes, bem como as que cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do comunlcaçio. Proativldade. Assiduidade . 

"dttsnmpunho pudagógtco. Compromfsso com o trabalho. Expertência -em docênct; 
(desejável). 

BOM JARDIM 
Professor Ministrar aulas no curso: AUXILIAR PEOAGóGICO , bem como, outros ~ : CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA. AMBIENTE E SAÚDE 

Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de REQUtSITOS EXkilOOS · Experlf:ncla comprovada (CTPS ou 
Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Declaração de profissional autõnomo reconhecida em 

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 
materiais dldátlcos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que conteúdo. Boa comunbiçJo. Proatlvldade. Assíduidade. 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do Compromisso com o trabalho. Ekperif:ncia em docência 
desempenho peda8Ó@ico, {deseJáv~>. 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 
RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$ 15,34 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

Professor Ministrar aulas no curso: AGRICULT\JRA FAMILIAR, E TECNÓLOGO DE FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA RECURSOS NATURAIS CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$15,34 

Assistente N2 NIVEL SUPERIOR EM AGRONEGÓCIO, ou áreas afins.R(QUtsrrQS EXIGIDOS· Experiência 

bem como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autônomo 
em Cursos de Formação Inicial e Continuada.EKercer atividades e reconhecida em cartôrlo)na área dos cursos, seja como 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Organ izar , elaborar e revisar 

de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de 

empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 
,rea. Domfnio do conteúdo. Boa comunlcaçJo. 

aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes. bem Proatfvldade. Asslduldadl!!! . 

como as que por ventura forem criadas, sempre que necessário para a 

melhoria do desempenho pedasógfco. 

Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE 

Assistente N2 RECURSOS HUMANOS, EMPREENDEDORISMO, QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO 

Compromisso com o trabalho. EKpl!!!rlência em docência 

(desejável). 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTitAÇÃO, 
ECONOMIA, RECURSOS HUMANOS. REQUISITOS 
~EKper~nda comprovada (CTPS ou Declaração 

bl!!!m como, outros componentes de ,reas afins do curso de formação, de profissional autônomo rl!!!conheclda em cartórb)na árl!!!a 

l!!!m Cursos de Form~o Inicial e Continuada.Exercer atividades e doe wrsos , Mtja como empregado ou autónomo com 

assessoramento pedagógiro/acad,mico. Organizar , elaborar e revisar cursos de capacitações na área. Oomínk> do conteúdo. Boa 

de diferentes materiaís didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de comunk:ação. Proatlvldade. Assiduidade. 
aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

como as que por ventura forem criadas, sempre que necessário para a (desejável). 

melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM atNCIAS DA 

Asslstenl.1' N2 IIÁSIC(►, INTERMU>IÁRIO f OOMPUTAiÃO, ou ENGENHARIA OA COll4PUTA~O, 
AVANÇADO, bem como, outros componentes de .ireas afins do curso SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
de formação, em Cursos de Formação lnk:lal e Contínuada.EKercer REQUISITOS EXIGIDOS : E)Q)erlêncle comprovada {CTPS ou 
atiYldades e assessoramento pedaSofPCO/academlco. Organizar, Declaração de profissional autõnomo reconhecida em 

elaborar e revfsar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartórk>)na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. DomínJo do 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunicaçlo. Proatfvldade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experitncla em d~ncla 

{desejável). 

RECURSOS NATURAIS 

INFORMÁTICA 

RESERVA VESPERTINO 

CADASTRO 

RESERVA 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

VESPERTINO 

NOTURNO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$15,34 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECIOO,BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO M~DIO COMPLETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 4Qhs MATUTINO R$14,00 
AuxíllarNl AMÃO, PINTURAEMTELA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TEIA E TECIDO E DESIGNER RESERVA VESPERTINO 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORADO A MÃO, CROCH(, TRICÔ, ARTESANATOS EM NOTURNO 

Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e GERAL. REQUISITOS 
assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atftude proatlva, ~Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, de profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 

compromisso e responsabllldade com a efedvldade do trabalho. dos cursos , seja como empregado ou aut6nomo com 
Organlzaçlo elaboração e revisão de diferentes materiais dkUtk:os: cursos de capacitações na irea. Domínio do conteúdo. Boa 
apostf1as, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. comunicação. Proatfvldade. Assiduidade. 

Cumprir normas e dlretrízes docentes, bem como as que por ventura Compromfsso com o trabalho. Experitncla em docência 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho (desejável). 
pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEDICURE, bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COM CURSOS DE AMBIENTE E SAÚDE 

Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E 
Formação Inicial e Continuada.EKercer atividades e assessoramento PEOtCURE.R(QUtslTQS EXIGIDOS : Exper"ncla 

pedagógfco/acadêmico. Apresentar atitude proativa, fac!Udade com comprovada (CTPS ou Declaração de proffsslonal autónomo 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconheckta em cartórlo)na área dos cursos , seja como 

responsabllldade com a efetividade do trabalho. Organização empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 
elaboração e revlsio de diferentes materiais d1d,t1cos: apostf\as, plano área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 
de cursos, planos de aulas, critérios de avallaçio. Cumprir normas e Proatfvldade. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógico. docência (desejável). 

ClDADf: JUSSAllA 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 
RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA . e ,reas afim bem como, FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, ou rtCNtCO • PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 4 a 4Qhs MATUTINO R$14,00 
Auxiliar N 1 outros componentes de áreas afins do curso dl!!! formação, em Cursos de ou CURSOS ESPECÍFICOS DE CORTE E COSTURA. RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento MODElAGEM • árus 
pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar dl!!! diferentes afins.REQUtsrrOS E)CIGIOOS; EKperl~ncla Comprovada 
materiais dldátfcos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios (CTPS ou Oeclaraçlo de profissk>nal autônomo reconhecida 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que em cart:ório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
desempenho pedaÃico. conteúdo. Boa comunicação. Proatlvldade. 

Assiduktade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docincia (desejável). 

NOTURNO 



C4ittec 
84 Professor Ministrar aulas no curso: AUXILIAR PEOAGÓGtcO , bem como, outros ~ : CIJRSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA. 

Assístente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de REQUtSITQSUJGIOQS : Experifncia comprovada (CTPS ou 

Formação Inicial e Continuada.Exercer attvldades e assessoramento Declaração de profissional autõnomo reconhecida em 

pedagógico/académico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérk>s autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que conteúdo. Boa comunicaçlo. Proativldade. Assiduidade. 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do Compromisso com o trabalho. Experifncia em dodncla 

desempenho pedagógtoo. (de,.,jm,I). 

85 Professor Mlnístrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM Cl(NCIAS DA 

Assistente N 2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso SISTtMAS DA INFORMAÇÃO. 

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQ.UtslTOS EXIGIDOS : ExperU!ncia comprovada (CTPS ou 

atNidades e assessoramento peda~co/acadêmlco. Organizar, Oedaraçlo de profissk>nal autônomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartório)na ârea dos cursos , seja como empregado ou 

curf0$, planos de aula$, crtt6rtos de avatr1-ç10. Cumprir norm~ e eutõnomo com cursos de cepocitações na ,rea. Oomínfo do 
dlreb"ites docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunicação. Proatfvidade. Assiduidade. 

sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experlfncia em docfncla 
(desejável). 

86 Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEOICURE, bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COM CURSOS DE 

Auxlllar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E 
Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento PEDICURE.REQUISITOS EXIGIDOS ; Exper~ncla 
pedagógfco/acadêmlco. Apresentar atitude proatlva, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaraçlo de profissional autónomo 
trabalho 'em U-qulp~. Allton'omia para pesquisa, 'compromisso e rcconhaddn em cartórlo)na érea dos cursos • S"eje oomo 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização empregado ou aut6nomo com cur505 de capacitaç&s na 
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano área. Domínio do contei.ido. Boa comunicaçio. 
de cursos, planos de aulas, critérios de avallação. Cumprir normas e ProatMdade. 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. docfncia (desejãvel). 

ITIGO: 11nsALV(SDE CASTRO RaEIIO 

tllt.Dli! .IARAliUA 

N! CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS 

87 Professor Mlnisb"ar autas no curso: INGtlS • PORTUGUtS bem como, outros ~ : CURSO SUPERIOR EM LETRAS, COM 
Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM INGltS.REQUISITOS 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atlvídades e assessoramento ~ Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes de profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 
m•terl1í1 dldítlcos: IP0$ti1H1 planq dt cur,c:)11 pl,no, de tults1 çritérfol: dOJ ,Wf"SQS , seja <0m0 ttmp,..pdo Q\11 ,vt6nom9 ,om 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que cursos de capacitações na área. Oomlnio do conteúdo. Boa 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do comunicação. Proatfvkjade. Assiduidade. 
desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experlfncla em docência 

(desejável). 

88 Professor Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, EXCfl FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ClfNCIAS DA 
Asststente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

AVANÇADO., bem como, oub"os componentes de áreas afins do curso SISTtMAS DA INFORMAÇÃO. 

de formaçic►, em Cursos de Formeçio Inicial e Contlmfflda.Exeroer REQIJISIJ'DS EXIGIOOS : El!perlfncio c:omprovoda (CTPS ou 
atividades e assessoramento peda(!Óf!ICO/acadlmlco. Organizar, Declaração de profissional autónomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartório}na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, criterios de avaliação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na ãrea. Oominio do 
dlreb"izes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteüdo. Boa comunicação. Proattvldade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedasógk:o. Compromisso com o b"abalho. Exper~ncla em docência 

(desejável). 

89 Professor Ministrar aulas no curso: EIXOS TECNOLÓGICOS SEGURANÇA E ~ : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE 
AuiamiteNi tNAtAESTRUT\l'tA ; b«m wmo1 owtros çompc,nenN:1 de ,,..., tf"tna 4Q SlGURANÇA DO TRABALHO; °" GRAPll'IÇl\o EM 

curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer QUAi.QUER ÁREA COM TtCNICO EM SEGURANÇA DO 

atividades e assessoramento pedaRÓgico/ac.adêmlco. Organizar. TRABALHO 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de REQUtslTOS EXKilOOS : Exper"ncla comprovada (CTPS ou 
cursos, planos de aulas, crltérk>s de avallaçlo. Cumprir normas e Oeciaraçlo de profisslonal autónomo reconhecida em 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógk:o. autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

conteúdo. Boa comunk:aç.lo. Proatlvidade. Assiduidade. 
Compromfsso com o trabalho. Experiência em doá:ncla 
(desejável). 

90 Professor Ministrar aulas no curso:ASStSTENTE OE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
Assistente N2 ASSISTENTE ADMINISTRTATIVO, bem como, RECURSOS HUMANOS.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de comprovada (CTPS ou Declaração de profissk>nal autônomo 
FormaçJo Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento reconhecida em cartórlo)na ,rea dos cursos, seja como 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facilidade com empregado ou aut6nomo com cursos de capacitações na 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e área. Domfnlo do conteUdo. Boa comunicação. 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização Proattvldade. 
elaboração e revis.lo de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano Assiduidade. Compromisso com o b"abalho. Experiênda em 
de cursos, planos de aulas, crlU!rios de avallaçlo. Cumprir normas e dcnncla (desejável). 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

91 Professor Ministrar aulas no curso: BALCONISTA DE FARMÁCIA, bem como, FOfmação: CURSO SUPERIOR EM FARMÃCIA. 
Assistente N2 outros componentesde áreas afins dos cursos de formação, em cursos REQUtsrrOS; Experiência comprovada (CTPS ou Dedaraçlo 

de Formação Inicial e Continuada, exercer atividades e assessoramento de proflssfonal autónomo reconhedda em cartório) na 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes área, seja como empregado ou aut6nomo com cursos de 
materlaís didáticos, apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios capacitações na àrea. Oomlnlo do oonteúdo, boa 

de avaHa~o. cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que comunlcaç3o, proatfvldadc, assiduidade, compromisso com 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do trabalho. Experlfnda em docfincla (desejável). 
desempenho pedagógico. 

AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 

RESERVA 

INFORMÁTICA CAOASTRO 
RESERVA 

AMBIENTE E SAÚDE CAOASTRO 

RESERVA 

EIXO VAGAS•' 

DESENVOLVIMENTO CAOASTRO 
EDUCACIONAL E SOCIAL RESERVA 

INFORMÁTICA 1 

SEGURANÇA 2 

GESTÃO E NEGÓCIOS CAOASTRO 

RESERVA 

AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 

RESERVA 

St<íflart. e;. 
f1t•doda 
R~ton,;,,d• 

•a40hs MAllJTlNO 

VESPERTINO 

NOllJRNO 

4 a 40hs MATUTINO 

VESPERTINO 
NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO 

VESPERTINO 

NOTURNO 

CARGA 

HORÁRIA l\lRNO 

SEMANAL 

4 a 40hs MATUTINO 
VESPERTINO 

NOTURNO 

• a 40hs MATUTINO 
VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO 
v,sxRTINQ 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO 

VESPERTINO 
NOTURNO 

RS 15,34 

R$15,34 

R$14,00 

VALOR 

HORA/AU 

IA 

RS 15,34 

RS 15,34 

RS 15,34 

RS 15,34 

RS 15,34 



~t-t.1,L>do 
C.t.Mfod.
Rotornad.a 

92 Professo.- Ministrar curso.: AGENTE DE INFORMAÇÕES T\JRISTICAS , bem como, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM T\JRISMO, OU TllRISMO CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$15,34 

93 

Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e QUAlQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM HOSPITALIDADE E LAZER RESERVA VESPERTINO 

Continuada. Exercer atividades assessoramento TURtsMO. REQUISITOS 

pedagógico/acadêmJco. EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didáticos, apostflas, de profiS$1onal autônomo reconhecida em cartórlo)na área 

planos de cursos, planos de aulas, critérios de avalfação, cumprir normas dos cursos , seja como empregado ou aut6nomo com 

e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

sempre que n~·CE!~rlo para a m~tharfa ·do'cles-empênho p·edagógtco. comuntcaçlo. Proattv!da:'de. Asstdutdad·e. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

Professor Ministrar aulas na curso: MANICURE E PEDICURE, bem como, outros FORMAÇÃO ENSINO MtDIO COM CURSOS DE AMBIENTE E SAÚDE 

Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM ;MANICURE E PEDICURE. 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com Declaração de profissional aut6nomo reconhecida em 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromfsso e cartórk:l)oa área dos cursos , seja como empregado ou 

re.spon·sabílld1de com e efeffilfdede d'o trabalha. Otpnftaç.lo autônomo com cursos de capactta·ç&fs na ,rea. Oomtnto do 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano conteúdo. Boa comunicação. Proatlv/dade. Assiduidade. 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e Compromisso com a trabalho. Experi,ncia em docência 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, {desejável). 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

NOTURNO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS14,00 
RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

94 Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E MODElAGEM n1 M.ÃQUINA FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

9S 

96 

97 

98 

Aisislenle • Nl llUllAtlS, bem éoll,o, óülri>s oomponetib,s Ue ireas aflns Hó cüli6 iji, tsP[CP:ICOS NA MÁ!lUlNA AUDAtts. DESIGN RESERVA VESP!:ATIN"O 

formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQUtsrTOS EXIGIDOS : Experi,ncla comprovada {CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude Declaração de profissional autõnomo reconhecida em 

proativa, facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos; conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiéncla em d~ncla 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura {desejável). 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros ~ ENSINO MtDIO COM CURSOS DE AMBIENTE E SAÚDE 

Auxíllar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM CABELEIREIRO.REQUISITOS 

Fo,.mação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento EXIGIDOS: Experiência comprovada {CTPS ou Declaração 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proattva, facllidade com de profissional autônoma reconhecida em cartórlo)na área 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

respensabilíd9de tom a efetMdede do trab81ho. 8r99nit~o Wl"!iOS de ~ctms;ões na área. Qomfrno do oonteúdo. Boe 

elaboração e revisão de diferentes materiaís didáticos: apostilas, plano comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, (desejável), 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: MAQUIAGEM bem como, outros ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO;COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 

Auxfllar N 1 componente, de 1'reu eftns do curso de formação. em Gur.sos de OE MA.QUME.M PftQFISStQNAltREQUISITOS fKtGtQOS : 
Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Experiência comprovada {CTPS ou Declaração de 

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes profissional autônomo reconhecida em c.artórlo)na área 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

de avalíação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do comunicação. Proattvldade. Assiduidade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experl~ncla em docência 

{desejável). 

NOTURNO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS14,00 
RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS14,00 

RESERV" VESPERTINO 
NOTURNO 

Professor 

Auxiliar Nl 

Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e áreas afim bem como, FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, ou TtCNICO • PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

Professor 

Assistente N2 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou CURSOS ESPECÍFICOS DE CORTE E COSTURA; RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada.EKercer atividades e assessoramento MODElAGEM • àreas 
pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes afins.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência Comprovada 

materiais didãticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios {CTPS ou Declaração de profJsslonal autónomo reconhecida 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que em cartórk>)na área dos cursos , seja como empregado ou 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

desempenho pedagógico. conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. 

Ministrar aulas no curso:ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, 

ASSISTENTE ADMINISTRTATIVO, bem como, 

Asstduidade. Compromisso com a trabalho. Experiência em 

dodncla (desejável). 

ODAOE: PIRENÓPOUS 

~ , CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
RECURSOS HUMANOS.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de comprovada (CTPS ou Declaração de proflssk>nal autônomo 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização 

elaboração e revisão de díferentes materiais didáticos: apostilas,, plano 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e 

diretrizes docentes, bem cama as que por ventura forem criadas, 

sempre que necessârio para a melhoria do desempenho pedagógico. 

reconhecida em cartórlo)na área dos cursos, seja coma 

empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

área. Domínio do conteúdo. Boa comunbção. 

Proatividade. 

Assiduidade. Compromisso com a trabalho. Experiência em 

docência (desejável). 

GESTÃO E NEGÓCIOS 4 a 40hs 

NOTURNO 

MATUTINO 
VESPERTINO 

NOTURNO 

RS 15,34 

99 Professor Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como. FORMAÇÃO : CURSO SUPERk>R EM TURISMO, OU TURISMO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 
Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de Formação lnk;tal e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM HOSPITALIDADE E LAZER 

lsGntinuada1 Exercer ativkfades aSSM!orlmento lVRISMO, REQUISITOS 

pedagógico/acadêmico. EXtGK>OS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaraçio 

Organizar, elaborar e revisar diferentes materlafs didáticos, apostilas, de profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 

planos de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir normas dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 

e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógfco. comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

Compromisso com a trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

VESPERTINO 

N9rnRN8 



C(ittec 
100 Professor Ministrar autas no curso: MARKETING DtGrTAL, bem como, outros ~ CURSO SIJPERIOR EM MARKETING 

Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de OIGrrALREQUISITQS EXIGIDOS : bperlêncla 

Formaçlo Inicial e Contfnuad1.Exercer atMdades e assessoramento comprovada (CTPS ou ~claraçlo de profissJonal autónomo 

peda8ÓIIC()/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes r~hedda em cartórk>)na área dos cursos , seja como 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

de avallação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do ProatMdade. 

dcsempl!:nho p-eda•gógtco. Assiduidade. Compromtsso com ·o trabatho. Experiência -em 

docência (desejável). 

101 Professor Ministrar aulas no curso:CONFErTEIRO, bem como, outros componentes FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS 

Auxlllar Nl de áreas aflns do curso de formação, em Cursos de Formaç3o Inicial e DE QUALIFICAÇÃO EM CONFEITARIA E CULINÁRIA EM 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento GERAL REQU!:!!:[OS EXIGI~ i 
pedaSÓlico/académico. Apresentar atitude proatlva, facilidade com Experiência comprovada (CTPS ou Oedaraçio de 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e proflSSk>nal autõnomo reconhecida em cartório)na área 

responsabílldade com . efetividade do trabalho. Organização dos cursos , seja como empregado ou autõnomo com 

elaboreçlo e rt'fl;!io de diferentes man:rtaís dld6tfcos: apostflas, plano aITTo=i etc aipadt::1:~t ne d:rce. Oomfnlo do conteúdo. Boa 

de cursos, planos de aulas, critérios de aval/açio. Cumprir normas e comunk:açlo. Proattvldade. Assiduidade. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

sempre que necessárk> para a melhoria do desempenho pedagóg;co. (desejável). 

102 Professor Ministrar aulas no curso:ARnSÃO DE PINTURA EM TfCIOO,BORDAOO FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS 
AuxillarNl A MÃO, PINTURA EM TEIA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TEIA E TECIDO E 

tbll\b, büti"bs i:olllpohl!nti>, ~- ~,~à, àflhs db tul"so de fotlnaçlo, ~ln BORADO A MÃO, CllOCHt, TIIICÕ, ARTESANATOS EM 

Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e GERAL ~ 
assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatl\la, EXIGIDOS ; Expe riência comprovada (CTPS ou Declaração 

facllídade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, de profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 

compromisso e responsabil idade com a efetividade do trabalho. dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

apostilas, plano de cursos, ptanos de aulas, crl~rlos de avaliaçãio. comunlcaçlo. Proativldade. Assiduidade. 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura Compromisso com o trabalho. Experiência em docfncia 

forem criadas, sempre que necessário para a methorla do desempenho (desejável). 

pedasósJco. 

103 Professor Ministrar aulas no curso: FABRICAÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL. bem FORMAÇÃO : GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÀREA COM 

Assistente N2 como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em CURSOS TtCNICOS EM PRODUÇÃO DE CERVEJA 
Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e ARTESANALR,QU~ º9§1Q2~: 
assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 
de diferentes materiais didáticos : apostilas, plano de cursos, planos de profissional autônomo reconhedda em cartórlo)na área 

aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

como as que por ventura forem criadas.. sempre que necessário para a cursos de capacitações na área . Domínio do conteúdo. Boa 

melhoria do desempenho pedagógico. comunk:açio. Proatfvldade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experl6nda em docência 
(desejável). 

ITEGO: FERNANDO CUNHA .IONIOII 

tlDADl! PIIIANHAS 

Nf CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS 

104 Professor Ministrar aulas no curso: TICNICO EM ENFERMAGEM, bem como, ~ : CURSO SUPERIOR EM 
Assistente N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ENFERMAGEM.REQUISITOS (XIGIDOS : 

Formaçlo Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Experiência comprovada (CTPS ou Dedaração de 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facllldade com proflssk>nal autõnomo reconhecida em cartórlo)na área 
trabalho •m ftqUiJ", Awtonomft para ptsqMfH , cornpromis.so • dos QKNS , Hja «wn0 emprepd9 QU aut6nomo eom 
responsabílldade com . efetfvldade do trabalho, Organização cursos de capacitações na ,rea. Domlnk> do conteúdo. Boa 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos : apostilas, plano comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

de cursos, planos de aulas, critérios de avallação. Cumprir normas e Compromisso com o trabalho. Experlfncla em docência 
diretrizes docentes, bem como as q ue por ventura forem criadas, (desejável). Registro no COREN 

sempre que nece!.Sárlo para a melhorla do desempenho pedagógico. 

105 Pro~smr Ministrar aulas no rurso: TICNICO EM ENFERMAGEM, bem como, ~ : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE 
Assistente N 2 outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de SEGURANÇA DO TRABALHO, ou GRADUAÇÃO EM 

FormaçJo Inicial e Continuada.Exercer attvldades e assessoramento QUALQUER ÃREA COM TICNICO EM SEGURANÇA DO 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proattva, facilidade com TRABAL/!O 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e REQUtsrTOS EXtGIOOS : Eltper"ncla comprovada (CTPS ou 

responsabllldade com . efetividade do trabalho. Orpnlzação Declaração de profJsslonal autônomo reconhecida em 
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano cartório)na , rea dos cursos , seja como empregado ou 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunicação. Proatlvidade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagósk:o. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

106 Professor Mlnístrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 
Assistente N2 B.ÁSICO, INTERMEDIARIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso SISTfMAS DA INFORMAÇÃO. 
de formação, em Cursos de Formaçio Inicial e Continuada.Exercer REQUISITOS EXtGIOOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
atfvldades e assessoramento pedagógico/académico. Organizar, Declaração de profisslonal autônomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartório.)na ,rea dos cursos , sefa como empregado ou 
cursos, planos de aulas, critérios de avallaçlo. Cumprir normas e autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunk:aç.lo. Proatfvldade. Assiduidade. 
sempre q ue necessário para a melhod a do desempenho peda&óifco. Compromisso com o trabalho. Exper~ncia em docência 

(desejável). 

GESTÃO E NEGÓCIOS 1 

AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 

RESERVA 

PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 

DESIGNER RESERVA 

GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 

RESERVA 

EIXO VAGAS•' 

AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 
RESERVA 

AMBIENTE E SAÚDE CADASTR 
o 

RESERVA 

INFORMÃTICA CADASTRO 

RESERVA 

SKt~uUld• 
tu.-ctod» 
Retorn.ld~ 

4 a 40hs MAllJTINO 
VESPERTINO 

NOTURNO 

10 a 40hs MATUTINO 

VESPERTINO 
NOllJRNO 

4 a 40hs MATUTINO 
VESPERTINO 

NOllJRNO 

4 a 40hs MATUTINO 
VESPERTINO 

NOTURNO 

CARGA 
HORÃRIA TURNO 
SEMANAL 

s a 40hs MATUTINO 

VESPERTINO 
NOTURNO 

t li 401\s MAllJTINO 
VESPERTINO 

NOTURNO 

7 a 40hs MATUTINO 
VESPERTINO 

NOTURNO 

RS 15,34 

R$14,00 

RS14,00 

R$1S,34 

VALOR 
HORA/AU 

IA 

lS,34 

lS,3◄ 

lS,34 
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107 Professo,- M inistrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES T\JRISTICAS , bem como, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM T\JRISMO, OU TURISMO CADASTRO lO a 40hs MAT\JTINO 15,34 

Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM HOSPITALIDADE E LAZER RESERVA VESPERTINO 

Continuada. Exercer atividades assessoramento TURtSMO. REQUtsrTOS 

pedagógico/acadêmico. EXIGIDOS : Exper~nda oomprovada (CTPS ou Declaração 

Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didáticos, apostilas, de profissional autónomo reconhecida em cartório)na área 
planos de cursos, planos de aulas, critérios de avallação, cumprir normas dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

sempre que necessárto para a melhoria do desampenho pedagógfco. comunicação. Prootfvfdarle. Assiduidade, 

Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

CIDADE: IPORÁ 

NOTURNO 

108 Professor Ministrar aulas no curso:ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO l 0 a 40hs MATUTINO 15,34 

109 

Assistente N2 ASSISTENTE AOMINISTRTATIVO, bem como, RECURSOS HUMANOS.REQUISITOS EXKilDOS : Experiência RESERVA VESPERTINO 

Professor 

Assistente N 2 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autónomo 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatlva, facilidade com empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e área. Domínio do conteúdo. Boa comunlcaçio. 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização Proativkhtde. 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas. plano Assktuidade. Compromisso com o trabalho. E)Cf)erlêncla em 

de cursos, planos de aulas, crlt~rlos de avallação. Cumprir normas e docência (desejável). 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedasôgico. 

Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAI., EXCEL FORM AÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 
BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

AV~NÇ'ADO, bem cemftJ outros componentes de lireas afins de curso SISTIMAS DA tNFORMAÇÃ01 

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQUtsrrOS EXIGIDOS : Experlfncia comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, Oedaraç.ão de profissional autónomo reconhecida em 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunicação. Proativldade. Assiduidade. 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

CIDADf: IIAI.IZA 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
CADASTR 10 a 40hs 

o 
RESERVA 

NOTURNO 

MATUTINO 

VESPERTINO 

N8TYRN8 

110 Professor Ministrar aulas no curso:ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 10 a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 ASSISTENTE ADMINISTRTATIVO, bem como, RECURSOS HUMANOS-REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência RESERVA VESPERTINO 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de comprovada (CTPS ou Declaração de proflsslonal autónomo NOTURNO 

Formação Inicial e Contfnuada.Ex.e rce r at ividades e assessoramento 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, fac/Hdade com 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 

responsabílldade com a efetividade do trabalho. Organização 

elaboração e revisão de d/ferentes materiais didáticos: apostilas. plano 

de cursos, planos de aulas, critérios de avallação. Cumprir normas e 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 

sempre que necessário para a melhor@ do desempenho pedagógico. 

reconhecida em cartórlo)na área dos cursos, seja como 

empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 

área. Oominio do conteúdo. Boa comunicação. 

Proatlvidade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

d~nda (desejável}. 

lS,34 

15,34 

111 Professor Ministrar aulas no curso: srTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIA~ EXCEL FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CIENClAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
CADASTRO 10 a 40hs MATUTINO 15,34 

Ass;stente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
'AVANÇADO; bem ·como, outros compw,enffls de áreas afins do curso SISTEMAS DA INFORMAÇÃO, 

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQ.UtslTOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagógfco/acadêmlco. Organizar, Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunicação. Proattvldade. Assiduidade. 

sempre que necessário para a melhor/a do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em d~ncla 

(desejável). 

CIDADf: ARAGARÇAS 

RESERVA VESPERTINO 

NCHIJRN0 

112 Professor Ministrar aulas no curso: SITE.MAS DA INFORMAÇÃO GERENClA~ EXCEL FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 
CADASTRO 10 a 40hs MATUTINO 15,34 

Assistente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

de formação, em Cursos de Formação lnk:lal e Continuada.Exercer REQUISITOS EXtGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, Declaração de profissional autónomo reconhecida em 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartórlo}na área dos cursos , seja como empregado ou 

cursos, planos de aulas, critérios de avallação. Cumprir normas e aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunicação. ProatJvldade. Assiduidade. 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

113 Professor Ministrar aulas no curso:ASSISTt:NTE DE RECURSOS HUMANOS, ~ : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 10 a 40hs MATUTINO 
Assistente N2 ASSISTENTE AOMINISTRTATIVO, bem como, RECURSOS HUMANOS.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência RESERVA VESPERTINO 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de comprovada (CTPS ou Declaração de proftssional autônomo NOTURNO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento reconhecida em cartórlo)na área dos cursos, seja como 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com empregado ou autônomo com cursos de capacitaçê'>es na 
trabalho em equ+pe. Autonomia para pesquisa~ compromisso e área. Dom""'-'> do conteúdo. Boa comunicação. 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização Proatividade. 

efaboraçio e revfsão de diferentes materiais didáticos: apostilas. plano Asslduídade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e docência (desejável). 

diretrizes docentes, bem como as que por venb.Jra forem criadas, 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

15,34 



C<atec 
114 Professor Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TURISMO, OU TURISMO CADASTRO 10 a 40hs MAl\JTINO 15,34 

Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de FormaçJo Inicial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM HOSPITALIDADE E LAZER RESERVA VESPERTINO 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

pedagógico/acadêmico. EXIGIDOS : EKperlênda comprovada (CTPS ou Declaração 
Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didáticos, apostilas, de profissional autónomo reconhecida em cartórlo)na área 

planos de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir normas dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
~mpre que n~t:t!ssárlo para a melhorta do desbmpenho pedegógtco. oomuntcaçlo. ProatNldade. As'sldU1dad'e. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em dodnda 
(desejável). 

CIDADE: MONTtS CIAROS 

NOTURNO 

115 Professor Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. EXCEL FORMAÇÃO CURSO SUPERK>R EM CltNCIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CAOASTRO 10 a 40hs MATUTINO lS,34 

116 

Assistente N2 BAslcO, INTtRMEDIÃRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQUtSITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, Declaração de profisslonal autónomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
diretrizes docentes.. bem como as que por ventura forem criadas,, conteúdo. Boa comunicação. Proatlvldade. Assktuldade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógJco. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

Professor Ministrar aulas no curso:ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS. FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO lO a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 ASSISTENTE AOMINISTRTATIVO, bem como, RECURSOS HUMANOS.REQUISITOS EXIGIDOS i Experiência 
outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de comprovada (CTPS ou Declaração de profissSonal autónomo 
Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento reconheckta em cartório)na área dos cursos , seja como 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, faciHdade com empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 
trabalha em equipe, Autanomla para pesqui,a, compromissa e área.. Oomin/Q do conteúdo. 8oa comunicaç:io. 

responsabllídade com a efetividade do trabalho. Organização Proati'vidade. 
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano Assíduidade. Compromisso com o trabalho. Experifncia em 
de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e docência (desejável). 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

lS,34 



ANEXO li - EDITAb 002/2021 

Secretaria de 
Estado da 
Retomada 

FICHA CADASTRAL INFORMATIVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIAS 

Nome do Candidato: _______________________ _ 

CPF, _________________________ _ 

Cargo: ______________________ Nº da Vaga : __ _ 

À Área de Recursos Humanos da Fundação Antares, por meio do processo seletivo 
do Edital número ---~ 

Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos referente a cursos, para 

o Processo Seletivo, venho apresentar documentos que atestam minhas 

qualificações, dando margem à contagem de pontos na prova de títulos conforme 

disposto no referido Edital. 

Ainda, DECLARO, para efeitos legais, que a falta ou incorreção de qualquer dos 

documentos que estiverem relacionados nesta ficha é de minha única 

responsabilidade como candidato. 

s~guém a fi éha tõm a numêração dos aõeUmêm:õs eomr,rõbatófiôs ané}(adõs fiõ 

ato da candidatura em formato PDF de acordo com a seguinte ordem abaixo 

descrita. (Numerar o documento de acordo com o número de ordem especificado 

abaixo): 

ORDEM TÍTULO/ EXPERIÊNCIA (Especificar) 



Secretaria de 
Estado da 
A.etomada 

Os documentos não relacionados neste anexo não serão pontuados. 

Declaro, para os devidos fins que possuo como requisito de 
habilitação para o cargo de CANDIDATURA. 

________ _, GO, __ de ___ de 2021. 

Candidato 



ANEXO Ili - EDITAL 002/2021 

Secretaria de 
Estado da 
Retomada 

ANÁLISE CURRICULAR - COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIAS 

CANDIDATO: 

CPF: Nº da Vaga: 

CARGO: CIDADf: 

* Requisitos: Conforme descrito no Anexo 1 
** O candidato que não apresentar comprovante que atenda aos requisitos exigidos não terá seu currículo 
analisado e estará eliminado. 

A 

B 

c 

D 

E 

F 

G 

TOTA 

L 

Título/Experiência 

Doutorado, no país ou no exterior, na área de atuação escolhida. •. 

Mestrado, no pa ís ou no exterior, na área de atuação escolhida. • . 

Certificado de Especial ista reconhecido pelo MEC - carga horária 
mínima 360h* . 

Diploma de Graduação (Bacharel, Licenciatura ou Tecnológico) de 
conclusão de curso na área de atuação escolhido. • 

Ensino Médio/Técnico. 

Experiência profissional idênticas ou correlatas na área de atuação do 
cargo (mínimo 06 meses) **. 

Experiência em outras áreas •• . 

Cursos de capacitação na área em que deseja atuar, obtido nos 
últimos cinco anos, a contar, da data de publicação deste edital. 
(Carga horária mínima de 30h) 

Pontos por Pontuação Resultado 
títulos Máxima 

5 5 

3 3 

2 4 

2 4 

2 4 

3 15 

3 15 

2 10 

60 

A experiência exigida deverá ser comprovada com datas de início e fim, cargo e/ou função, através da apresentação da cópia da 
CTPS devidamente assinada e/ou declarações firmadas pelo responsável da Instituição, em papel t imbrado onde se identifique 
o CNPJ endereço e telefone de contato da empresa. 

*Todos os cursos de graduação e especialização devem ser reconhecidos pelo MEC. 



COlIC I~ Secretaria de 
Estado da 
Retomada 

• • As experiências apresentadas serão classificadas de 06(seis) em 06 (seis) meses, obtendo o peso máximo, conforme tabela 
acima. 

*** Serão eliminados os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 20 (Vinte) pontos na análise curricular 

DATA 

08/01/2021 

14)01)2Õ21 

14)01) a 
22/01/2021 

26/01/2021 

27 /01 a 
28/0l/:2Õ:ii 

29/01/il0íll 

01/02 a 
04/02/2021 

05/02/2021 

08/02 a 
09/02/2021 

10/02/2021 

ANEXO IV- EDITAL 002/2021 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE LOCAL 

Publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás Diário Oficial do Estado de Goiás 

Publicação Editai de Abertura 
Internet, ne site 
www.fundacaoantares .org.brLEirocessoseletivo 

Período de Candidatura 
internet, no site 
www.fundacaoantares.org.brLerocessoseletivo 

1ª Etapa - Divulgação Preliminar do Resultado da Análise Internet, no site 
Curricular www.fundacaoantares.org.brLerocessoseletivo 

Interposição de Recursos da Análise Curricular Preliminar 
Internet, no site 
www. fundacaoa ntares .org. br Lerocessoseletivo 

Resultado da Interposição de Recurso da Analise Curricular Internet, no site 
e Resultado Final da Analise Curricular www. fundacaoa ntares .orn. br /orocessoseletivo 

2ª Etapa - Período Realização do Teste Prático 
Internet, no site 
www.[undacaoantares.org_. br fprocessoseletivo 

Resultado Preliminar após Teste Prático 
Internet, no site 
www.fundacaoantares.ora.br/orocessose/etivo 

Interposição de Recurso do Resultado Preliminar após Teste Internet, no site 
Pr:ítifõ www.fundacaoantares.ora.br/orocessoseletivo 
Resultado da Interposição de Recurso do Resultado Internet, no site 
Ptellh1ihat apt'is Teste Ptátlto e Resultado Final www. fundacaoantares. ora. br /oracessaseletivo 

As datas divulgadas nesse cronograma são prováveis e poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento do certame, 
sendo de Inteira responsabilidade do candidato acompanhar as alterações pelo site da Fundação Antares 



ANEXO V- EDITAL 002/2021 

PROGRAMA TESTE PRÁTl,o 

TESTE PRÁTICO (100) Pontos 

ORIENTAÇÕES 

Secretaria de 
Estado da 
netomada 

Teste Prático: Aula Teste, desenvolvendo o Plano de Aula encaminhado por e-mail; 

Tempo para a apresentação da aula teste: 20 (Vinte) minutos; (vídeo conferência) 

Tema: O candidato deverá preparar 01 (um) Plano de Aula na área da opção da vaga, 

enviar para o e-mail processoseletivo@fundacaoantares.org.br 

Forma de apresentação: O candidato deverá baixar o aplicativo zoom, e na data e 

horário marcados via e-mail deverá apresentar a aula, conforme plano de aula 

encaminhado por e-mail antecipadamente. 


