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EDITAL SP-003/2021 

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 
Decreto n. 8600, de 15 de março de 2016, no uso das atribuições, torna público, para 
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 1, 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 partir da publicação do resultado final no site: 
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. 
6.7 De acordo com a Portaria MTB-nº 384, candidatos que fizeram parte do 
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 N2 384 DE 19.06.1992. Art. 22 Considera-se fraudulenta a 
rescisão seguida de recontratação ou de permanência do trabalhador em 
serviço quando ocorrida dentro dos noventa dias subsequentes à data em que 
formalmente a rescisão se operou). 

CAPÍTULO Ili - 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 SINTEGO. 

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 COTEC s e 
UDEPIS, 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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mínimos exigidos, em todas as fases. 
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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 de deficiência, a provável causa desta e a possibilidade ou não de 
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 
emitirá parecer sobre a adequação da deficiência e os requisitos para exercício 
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 tiverem 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 seletivo 
tornam as regras do edital obrigatórias para o mesmo. 

21.A candidatura deverá ser feita exclusivamente via internet, no site 

https://www.fundacaoantares.orq.br/processoseletivo, no período previsto no 

cronograma (ANEXO IV) acesse o link Processos Seletivos, clicar em andamento, 

neste espaço os candidatos deverão clicar em mais informações, baixar o arquivo e 

ler atentamente o Edital, ao ler o Edital o candidato deverá identificar o cargo e o nº 
da vaga ao qual tem interesse em se candidatar, observando sempre as informações 

e exigências do Anexo 1. Após ler atentamente o Edital e ter identificado o cargo e o 

nº da vaga ao qual pretende se candidatar, o candidato deverá clicar no quadro 

vermelho Faça login ou cadastre-se para se candidatar, digitar o seu e-mail e uma 

senha para acessar seu currículo (caso já tenha cadastro) ou clicar em cadastre seu 

currículo para iniciar seu cadastro, preencha todas as abas do Currículo e na última 

aba: Outras Informações, anexar toda documentação (em um único arquivo em 
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formato PDF e legível) para análise curricular, bem como a documentação que 

comprove a Formação e Requisitos - Anexo 1, na última aba ao final do cadastro o 

candidato deverá clicar no Botão Verde para finalizar seu cadastro. Após finalizar o 

cadastro, no Menu de opções o candidato deverá clicar em Vagas, localizar e escolher 

a vaga a qual queira candidatar-se, clicar em Mais informações e em seguida, clicar 

no botão Candidatar, aparecerá a mensagem: Inscrição Realizada 

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 datas referentes às etapas do processo seletivo serão publicadas no endereço 
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 
deste chamamento e ainda de acordo com as seguintes regras: 

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 Os candidatos apresentarão para Análise Curricular os comprovantes dos 
títulos e experiências conforme Anexos I e Ili, em formato PDF anexados no 
cadastro do currículo. 
25.3 A FICHA DE CADASTRO 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 
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25.9 Não serão aceitos documentos ilegíveis anexados conforme previsto neste 
edital. 

25.10 O resultado será divulgado no 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, na data prevista no 
cronograma. 

26.4 O local, horário e data do Teste Prático serão divulgados no site 
www.fundacaoantares.orq.br/processoseletivo, 

CAPÍTULO VIII- DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

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, terá 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. 
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CAPÍTULO X- DO RESULTADO FINAL, CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

31. O resultado final será divulgado 
https://www.fundacaoantares.orq.br/processose/etivo em 
cronograma e a convocação para contratação obedecerá 
classificação dos candidatos. 

no 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 
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 - Candidatura, Análise Curricular e 
Teste Prático, serão de acordo com cronograma estabelecido no edital. 

38. Para a interposição de recursos, o candidato deverá: 
39. Clicar no http:ljwww.fundacaoantares.org.br/, em Processos Seletivos - Em 

andamento - faça /ogin 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 

~ 
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43. A decisão dos recursos será publicada 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 
medidas de ordem administrativa, cível ou penal. 

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 
e/ou policial nos termos da legislação pertinente, estando a pessoa sujeita às 
penalidades previstas na respectiva legislação. 

50. Sempre que necessário, o Departamento de Recursos Humanos da Fundação 
Antares divulgará normas complementares sobre o processo, via internet, no site 
www.fundacaoantares.eom.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 
Humanos da Fundação Antares, no site 
www.fundacaoantares.eom.br/orocessoseletivo. 

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 
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ANEXO 1- EDITAL SP- 003/2021 

Sf<,.._.,i.ld• 
bQdod~ 
Retomada 

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

COTEC: CEUO DOMINGOS MAZONETTO 

CIDADE: CHES 

CARGA 
CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS EIXO VAGAS•1 HORÁRIA TURNO 

SEMANAL 
Professor Ministrar aulas no curso: MASSAGEM , MASSOTERAPIA ~ : CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA. AMBIENTE E SAÚDE 1 4 a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 , CUIDADOR DE IDOSOS bem como, outros componentes de áreas aflns EsrtncA. REQUISITOS EXMitooS: Experiência comprovada VESPERTINO 
do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada. (CTPS ou Dedaraçlo de proflssk>nal autônomo reconhecida NOTURNO 
Exercer atividades e assessoramento peda8Ó8fco/acadêmlco. Organizar , em cartório) na área dos cursos , seja como empregado ou 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos : apostilas, plano de autónomo com cursos de capacitações na área . Oomlnlo do 
cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e conteúdo. Boa comunicação. Proativldade. 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). 

Professor Ministrar aulas no curso: INGLfS • PORTUGUES bem como, outros ~: CURSO SUPERIOR EM LETRAS e lNGLlS. DESENVOLVIMENTO CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 
Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de B~QY~E~Mil~ : Experiência EDUCACIONAL E SOCIAL RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autônomo NOTURNO 
pedagógico/académico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes reconhedda em cartório) 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 . Oomlnlo do conteúdo. Boa comunicação. 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do Proativldade. 
desempenho pedagógico. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experlfncla em 

docência (desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: BALCONISTA OE FARMÁCIA, bem como, Formação: CURSO SUPERIOR EM FARMÃCIA. AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 
Assistente N2 outros componentesde áreas afins dos cursos de formação, em cursos REQUISITOS: Experiência comprovada (CTPS ou Declaração RESERVA VESPERTINO 

de Formação Inicial e Continuada, exercer atividades e assessoramento de profissional autônomo reconhecida em cartór+o) na NOTURNO 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes área, seja como empregado ou autónomo 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, proatividade, assiduidade, compromisso com 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhorla do trabalho. Experl6ncla em docência (desejável). 
desempenho peda8Ó8fco. 

Professor Ministrar aulas no curso: LIBRAS, E CUIDADOR Df IDOSOS, bem como, Formação: CURSO SUPERIOR EM QUALQUER ÃREA COM AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs VESPERTINO 
Assistente N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de CURSOS DE QUALIFICAÇÃO EM LIBRAS. RESERVA NOTURNO 

Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS: Experl6nda comprovada (CTPS ou Declaração 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, 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 conteúdo, boa 
Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: comunJcação, proatlvldade, assiduidade, compromisso com 
apostflas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. trabalho. Exper!fncia em dodnd, (desej&vel). 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura 
forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 
peda8Ó8fCO. 

Professor Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros ~ : ENSINO M!DIO COMPLETO, COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 
Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM CABELEIREIRO. RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS fXtGIDOS i Experiência comprovada (CTPS ou NOTURNO 
pedagógk::o/acadêmlco. Apresentar atitude proativa, facilidade com Declaração de profissional autónomo reconhecida em 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromísso e cartório) na área dos cursos • seja como empregado ou 
responsabnldade com a efetfvfdade do trabalho. Organização elaboração autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, conteúdo. Boa comunicação. Proativldade. Assiduidade. 
planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes Compromisso com o trabalho. Experiência em dod:nc/a 
docentes, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que (desejável). 

necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: MAQUIAGEM bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO M!DIO COMPLETO, ou TtCNICO o ou AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 
AuxiliarNl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de CURSOS ESl'ECÍFICOS em MAQUIAGEM. RESERVA VESPERTINO 

Formaçio Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento R~Q:!!ISITOS EXIGl!lQS : NOTURNO 
pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 
materiais dldátfcos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que dos cursos , seja como empregado ou aut.ónomo com 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do cursos de capacitações na área. Oomfnfo do conteúdo. Boa 
desempenho pedagógico. comunicação. Proativldade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em dod:ncla 
(desejável). 

VALOR 
HORA/AU 

LA 
R$ 15,34 

RS 15,34 

R$1S,34 

R$1S,34 

RS 14,00 

R$14,00 
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NÚMERO DA VAGA , CARGO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E FORMAÇÃO, EIXO,VAGAS, CARGA HORÁRIA,TURNO, REMUNERAÇÃO E LOCAL DE ATUAÇÃO. 

Professor Ministrar aulas no curso: BARBEIRO, bem como, outros componentes ~ : ENSINO MtOK> COMPLETO, COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 

Auxiliar Nl de áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e OE O.UAUFK:AÇÃO EM BARBEIRO. 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIG IDOS : Experlênda comprovada (CTPS ou 
pedagógfco/acadêmk:o. Apresentar atitude proativa, facilldade com Dedaração de proftsslonal autônomo reconhecida em 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e cartório) na área dos cursos , seja como empregado ou 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. autõnomo com cursos de capacitações na área. Oomfnio do 
Organização elaboração e revisão de diferentes materlais didáticos: conteúdo. Boa comunicação. Proatfvidade. Assiduidade. 
apostilas, 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 necessário para a melhoria do desempenho 
pedag6gico. 

Professor Ministrar aulas no curso: DESIGNER DE SOBRANCELHAS, bem como, FORMAÇÃO : ENSINO M~OIO COMPLETO, COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 
AuxlUar Nl outros componentes de ãreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM DESIGNER OE SOBRANCELHAS. 

Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXtGIDOS : 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilldade com Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 
responsablHdade com a efetividade do trabalho. OrganizaçJo elaboração dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, cursos de capacitações na área. Domlnio do conteúdo. Boa 
planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes comunlcaçJo. Proatfvidade. Assiduidade. 
docentes, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que Compromisso com o trabalho. Exper'fncla em docência 
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. (desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEOICURE, bem como, outros ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 
Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de OE QUALIFICAÇÃO EM MANtcURE E PEOtcURE. 

Formação Inicial e Continuada. EKercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS ; Experiência 
pedagóg.ico/acadl!mico. Apresentar atitude proa tiva, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissk:loal autônomo 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhecida em cartório) na área dos cursos , seja como 
responsabllldade com a efetividade do trabalho. Organização elaboração empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 
e r@vlsão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 
planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes ProatJvfdade. 
docentes, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
necess.irio para a melhoria do desempenho pedagógico. docência (desejável). 

CADASTRO 

RESERVA 

CADASTRO 
RESERVA 

CADASTRO 

RESERVA 

4 a 40hs MATUTINO R$ 14,00 
VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$ 14,00 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$ 14,00 

VESPERTINO 
NOTURNO 

Professor Ministrar aulas no curso: CONFErTEIRO, bem como, outros ~ : ENSINO MtOIO COMPLETO, COM CURSOS AM BI ENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 
Auxilfar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM CONFEITARIA E CULINÃRIA EM 

Formação lnlcíal e Continuada. Exercer atividades e assessoramento GERAL REQUtSITOS EXtGIOOS ; 
RESERVA VESPERTINO 

Professor 
Auxiliar Nl 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização elaboração dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
planos de aulas, crib!!rios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes comunk:ação. Proatfvldade. Assiduidade. 
docentes, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
necess.irlo para a melhoria do desempenho pedagógico. (desejável). 

Mlnfstrar aulas no curso: ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO,BOROADO FORMAÇÃO : ENSINO MtOIO COMPLETO, COM CURSOS 
A MÃO, PIITTURA EM TEIA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PIITTURA EM TEIA E TECIDO E 
como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORADO A MÃO. REQUISO'OS 
Cursos de Formação 1níclal e Continuada. Exercer atividades e EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, 
facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, 
compromisso e responsabllldade com a efetividade do trabalho. 
Organização elaboração e revisão 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 dese mpenho 
pedagógico. 

de profissional autônomo reconhecida em cartórk>) na área 
dos cursos, seja como empregado ou autônomo com 
cursos de capacitações na área . Domlnlo do conteúdo. Boa 

comunicação. Proatfvldade. Assiduidade. 
Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
(desejável). 

PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 
DESIGNER RESERVA 

Professor Ministrar aulas no curso: MECÃNICO DE REFRIGERAÇÃO E ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO. COM CURSOS CONTROLE DE CADASTRO 
AuxJllar Nl CLIMATIZAÇÃO, bem como, outros componentes de áreas afins do DE QUALIFICAÇÃO EM MECÃNICO OE REFRIGERAÇÃO E PROCESSOS INDUSTRIAIS RESERVA 

curso de formação, em Cursos de Formação ln/dai e Continuada. CUMATTlAÇÃO. REQUISITOS 
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/académico. ~ Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
Apresentar atitude proat:fva, fac/Hdade com trabalho em equipe. de profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 
Autonomia para pesquisa, compromisso e responsabilidade com a dos cursos , seja como empregado ou autõnomo com 
efet:fvldade do trabalho. Organização elaboração e revisão de diferentes cursos de capacitações na área . Domínio do conteúdo. Boa 
materiais dfdjtfcos : apostilas, plano de cursos, planos de autas, critérios comunicação. Proatfvldad@. Assiduidade. 
de avallaçJo. Cumprir normas e diretrizes Compromisso com o trabalho. Exper"ncla em docência 
docentes, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que (desejável). 
necessário para a melhor/a do desempenho pedagógjco. 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$ 14,00 
VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 
VESPERTINO 

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

CIDADE: ITAPACI 

13 Professor Ministrar aulas no curso: INFORMÁTICA BÁSICA, EXCEL BÁSICO~ FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNClAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CADASTRO 

RESERVA 

14 

15 

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

APRENDIZAGEM EM INFORMÁTICA, bem como, outros componentes SlSTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

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

Continuada. Exercer atividades e assessoramento Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes cartório) na área dos cursos , seja como empregado ou 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
de avalíação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que conteúdo. Boa comunicação. Proatlvidade. Assiduidade. 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
desempenho pedagóg(co. (desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: ARTESÃO OE PINTURA EM TECIDO, BORDADO ~ : ENSINO WDIO COMPLETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 
AuxfffarNl AMÃO, PINTURAEMTEIA, bem DE QUAUFICAÇÃO EM PINTURA EM TEIA E TECIDO E DESIGNER RESERVA 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORAOO A MÃO. ~ 

Cursos de Formaçlo Inicial e Continuada. Exercer atividades e EXIGIDOS ; Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
assessoramento pedasógfco/acadêmfco. Apresentar atitude proatfva, de proflssk>nal autónomo reconhecida em cartório) na área 
facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
compromisso e responsab/11dade com a efetlvldade 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, crlt,rlos de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiência em dodncla 
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: MANICURE E PEDICURE, bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MfDIO COMPLETO., COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 
Auxlllar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E PEOICURE. 

Formação Inicial e Continuada. Exe rcer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facllldade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autónomo 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhecida em cartório) na área dos cursos , seja como 
responsablHdade com a efetividade do trabalho. Organização elaboração empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 
e revlsio de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, área. Oomlnlo do conteúdo. Boa comunícaçio. 
planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes Proatividade. 
docentes, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
necessárto para a melhoria do desempenho pedagógico. dOCA!ncia (desejável). 

CADASTRO 

RESERVA 

16 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, OU GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 

Assistente N2 ANALISTA DE NEGÓCIOS, ASSISTfNTt RECURSOS HUMANOS. RESERVA 

ADMINISTRATIVO, bem como, outros componentes de áreas afins do REQUISITOS: Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
curso de formaç.lo, em Cursos de Formaçio Inicial e Continuada. de profissional autónomo reconhecida em cartório) na 
Exercer atfvldades e assessoramento pedagógico/acadêmico. àrfea, seja como empregado ou autonómo com cursos de 
Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didáticos: apostilas, capacitações na àrea. Domínio do conteudo, boa 

plano de cursos, planos de aulas, critérios de avallaçio, cumprir normas comun/caçio, proativldade, assiduidade, compromisso com 
e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 
sempre que necessário para a melhoria dol desempenho pedagógjco. 

trabalho. Experiência em docência (desejável). 

17 Professor Ministrar cursos: SISTEMAS OE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO : CURSO SUPERtoR EM CltNCIAS DA 
Assistente N2 INTERMEDIÁRto E AVANÇADO, bem como, COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

outros componentes de àreas afins do curso de Formação lnldal e SISJ'EMAS DA INFORMAÇÃO. 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUtslTOS EXkilDOS : Experiência comprO\l'ada (CTPS ou 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar diferentes Declaração de proffssíonal autônomo reconhecida em 
materiais dldátfcos, 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 autónomo com cursos de capacftações na área. Domfnk) do 
por ventura forem criadas sempre que necessário para a melhoria do conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 
desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

18 Professor Ministra r aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, 
Assistente N2 ANALISTA DE NEGÓCIOS, ASSISTENTE 

FORMAÇÃO: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
RECURSOS 

AOMINtSTRATfVO, bem como, outros componentes de áreas afins do HUMANOS.REQUISITOS: Experiência comprovada (CTPS ou 
curso de formação, em Cursos de Formação lnlcl11I e Continuada. 
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. 

Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
cartório) na àrfea, seja como empregado ou autonõmo com 

Organizar, elaborar e revisar diferentes materJals didáticos: apostilas, cursos de capacitações na àrea. Oomlnk> do conteúdo, boa 
plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir normas comunk:ação, proatividade, assiduidade, compromisso com 
e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 
sempre que necessário para a melhoria dol desempenho pedagógico. 

19 Professor Ministrar aulas no curso: INGLtS • PORTUGUtS bem como, outros 
Assistente N2 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 

trabalho. Experiência em docêncla {desejável). 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM LETRAS e lNGLfS. 

REQUlSITOS EXIGIDOS ; Experiência 
comprO\l'ada (CTPS ou Declaração de proflsslonat autônomo 
reconhecida em cartório) na área dos cursos, seja como 

materJals didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crltérk>s empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que área. Oomfnk) do conteúdo. Boa comunkação. 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do 
desempenho pedagógJco. 

Proatlvidade. 
Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Exper~ncla em 
docência (desejável). 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CADASTRO 

RESERVA 

GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 

RESERVA 

DESENVOLVIMENTO CADASTRO 

EDUCACIONAL E SOCIAL RESERVA 

4 a 40hs MATUTINO R$1S,34 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 • 40hs MATUTINO RS 14,00 
VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 
VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO RS lS,34 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$15,34 
VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$1S,34 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$ 15,34 
VESPERTINO 

NOTURNO 
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Professor Ministrar aulas no eixo de: RECURSOS NAT\JRAts1 bem como, outros ~: CURSO SUPERtoR EM AGRONOMIA 

Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de 
Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento 
pedagógfco/acadêmk;o. Organizar, elaborar e revisar de diferentes 

ou .treas afins. REQUISITOS EXIGIDOS ; Experiência 
comprovada (CTPS ou Declaração de profissk>nal autônomo 

reconhecida em cartório) na área dos cursos, seja como 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios empregado ou autõnomo 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 
desempenho pedagógico. 

Proatfvldade. Assiduidade. 
Compromisso com o trabalho. Experlênda em docência 
(desejâvel). 

RECURSOS NATURAIS CADASTRO 

RESERVA 

Professor Ministrar aulas no curso: ARTESÃO OE PINTURA EM TECIDO,BOROADO ~ : ENSINO Mf OIO COMPLETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CU LTURAL E CADASTRO 
AuKlllarNl AMÃO, PINTURAEMTEIA, bem DE QUAIJFICAÇÃO EM PINTURA EM TEIA E TECIDO E DESIGNER RESERVA 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORAOO A MÃO. ~ 
Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
assessoramento pedagósico/acadêmlco. Apresentar atitude proatlva, de profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 
facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 
compromisso e responsabílldade com a efetividade do trabalho. cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Soa 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos : comunicação. Proatfvldade. Assiduidade. 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avallação. Compromisso com o trabalho. Experiênda em docência 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável). 
forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 
pedag6s!co. 

Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEDICURE, bem como, outros ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 
Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E PEDICURE. 

Formaçlo Inicial e Contfnuada .Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilldade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional aut.õnomo 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhecida em cartório) na área dos cursos , seja como 
responsabllldade com a efetividade do trabalho. Organização elaboração empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 
e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, área. Oomlnlo do conteúdo. Boa comunicação. 
planos de aulas, critérios de avaliaçio. Cumprir normas e diretrizes Proatlvldade. 
docentes, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. doc:6nda (desejável). 

CADASTRO 

RESERVA 

4 a 40hs MATUTINO R$15,34 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 

VESPERTINO 
NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 
VESPERTINO 

NOTURNO 

23 Professor Ministrar aulas no curso: operador de processos qulmitos industriais • FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$ 15,34 
Assistente N2 petroqulmkos e áreas afim bem como, outros componentes de áreas QUfMICA, QUIMICA ou GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA RESERVA VESPERTINO 

afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e COM TtCNICO EM NOTURNO 
Continuada. Exercer atividades e assessoramento QUfMICA.REQUJSITOS EXtGIDOS : Experiência 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes comprovada (CTPS ou Dedaração de profissk>nal autônomo 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios reconhecida em cartórk>) na área dos cursos , seja como 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhorla do área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 
desempenho pedagógico. Proatlvldade. 

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

cmADI:: ARUANÃ 

24 Professor Ministrar cursos: stSTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSK:O, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 

Assistente N2 INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, bem como, COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e SISfEMAS DA INFORMAÇÃO. 
Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
pedagógfco/acadêmlco. Organizar, elaborar e revisar diferentes Declaraçio de profissional autónomo reconhedda em 
materíafs 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 aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
por ventura forem criadas sempre que necessário para a melhoria do conteúdo. Boa comunicação. Proativkhtde. Assiduidade. 
desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experlênda em docência 

(desejlivel). 

INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

2S Professor Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES TIJRISTICAS , bem como, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM TURISMO, OU TURISM O CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

VESPERTINO Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM HOSPITALIDADE E LAZER RESERVA 
Continuada. E,cercer atividades assessoramento TlJRISMO. REQUtSITOS 

pedagógico/acadêmico. EXIGJDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didáticos, apostilas, de profissional autônomo reconhecida em cartórlo)na área 
planos de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir normas dos cursos , seja como empregado ou aut.6nomo com 
e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas cursos de capacitações na área. Domínk> do conteúdo. Boa 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. comunicação. Proatfvldade. Assiduidade. 
Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
(desejável). 

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

Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO,BORDAOO ~ : ENSINO MlDIO COMPlETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 

VESPERTINO AuxillarNl AMÃO, PINTURAEMTELA, Df QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E DESIGNER RESERVA 

ARTESANATO INOIGENA bem como, outros componentes de áreas afins BORADO A MÃO, ARTESANATO INDIGENA 

do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e REQUtsrTOS EXIGIDOS : Experiência 
Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autônomo 
pedagógfco/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com reconhecida em cartório)na ârea dos cursos , seja como 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

responsabllldade com a efetividade do trabalho. área. Domínio do conteüdo. Boa comunicação. 
Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: Proatfvidade. 

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

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

forem criadas, sempre que necessário para a melhorla do desempenho 

pedag68fco. 

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

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

Formação lnlcla1 e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUISfTOS EXIGIDOS : Experiência 
pedagôg{co/acadêmlco. Apresentar atitude proatfva, facllídade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autónomo 

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. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

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

díretrfzes 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: CRIXAS 

NOTURNO 

CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 

RESERVA VESPERTINO 

NOTURNO 

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

COMUNICAÇÃO 

CADASTRO 

RESERVA 

4 a 40hs MATUTINO R$ 15,34 

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

Continuada. Exercer atividades assessoramento REQUISITOS EXtGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
pedagóglco/acadfmico. Organizar, elaborar e revisar diferentes Oeclaraç.io de profissional autônomo reeonhedda em 

materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, crltérJos cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 
de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que aut6nomo com cursos de capacitações na ,rea. Oomfnlo do 

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

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

NOTURNO 

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

VESPERTINO Assistente N2 ANALISTA DE NEGÔCIOS, ASSlmNTE RECURSOS HUMANOS. RESERVA 

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

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

atividades e assessoramento pedagógk:o/acadfmico. Organizar, àrfea, seja como empregado ou auton6mo com cursos de 

elaborar e revisar diferentes materia is didáticos, apost:J1as, plano de capacitações na àrea. Domínio do conteúdo, boa 
cursos, planos de aulas, critérios de avatlaçlo, cumprir normas e comunicação, proatividade, assiduidade, compromfsso com 

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

sempre que necessário para a melhoria dol desempenho pedagógico. 

30 Professor Ministrar aulas no curso:AMOSTRADOR DE MINtRIOS, OPERADOR DE ~ CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA PRODUÇÃO INDUSTRIAL C AOASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$15,34 

31 

Assistente N2 PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS, QUÍMICA. ou GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM RESERVA VESPERTINO 

OPERADOR DE MINAS e áreas afim bem como, outros componentes de Ú CNICO EM 
áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e MINERAÇÃO.REQUtsrrOS EXIGIDOS : Experiência 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autónomo 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja como 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crltérk>s empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 
de avaliação. Cumprir normas e dlretrízes 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. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

dodncia (desejável). 

NOTURNO 

Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO,IIORDADO FORMACÃO : ENSINO M~DIO COMPLETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 14,00 

Auxiliar Nl 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.~ NOTURNO 
Cursos de Formaçlo Inicial e Continuada.Exercer atividades e EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, de profissional autônomo reconhecida em cartórlo)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. Domínio do conteúdo. Boa 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: comunk:ação. Proativldade. Assiduidade. 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiência em docênda 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejjyel). 
forem criadas, sempre que necessário para a melhorla do desempenho 

pedag68fco. 
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NÚMERO DA VAGA , CARGO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E FORMAÇÃO, EIXO,VAGAS, CARGA HORÁRIA,TURNO, REMUNERAÇÃO E LOCAL DE ATUAÇÃO. 

Professor Ministrar aulas no curso:MANICURE E PEDICURE, bem como, outros ~ : ENSINO MtDIO COMPUTO, COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 
AuxíllarNl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E PEDICURE. RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Contfnuada.E)(ercer atividades e assessoramento REQYISITOS EXkilOOS : Experiência NOTURNO 
pedagóslco/acadfmlco. Apresentar atitude proatlva, facllldade com comprovada (CTPS ou Declaração de proflsslonal autônomo 

trabalho em equípe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconheckta em cartório)na área dos cursos , seja como 
responsabilldade com • efetividade do trabalho. Organização empregado ou aut6nomo com cursos de capacitações na 
elaboração e revisão de diferentes materia is didáticos: apostJlas, plano área. Domlnio do conteúdo. Boa comunicação. 
de cursos, planos de aulas, critérios de avalíação. Cumprir normas e Pre>itfvidade. 
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 pedagógk:o. docência (desejável}. 

CIOADf: MOZAIIIANOIA 

Professor Ministrar cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA INFORMAÇÃO E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 
Assistente N2 INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, bem como, COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO. COMUNICAÇÃO RESERVA VESPERTINO 

outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e REQUISITOS EXIGIDOS: NOTURNO 
Continuada. Exercer atividades e assessoramento Experiência comprovada {CTPS ou Declaração de 
pedagósico/acadêmlco. Organizar, elaborar e revisar diferentes profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 
materiais didáticos, apostllas, planos de cursos, planos de aulas, crité rios dos cursos , seja como empregado ou aut6nomo com 
de avatraçlo, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que cursos de capacitações na área . Domínio do conteúdo. Boa 

por ventura fo rem criadas sempre que necessário para a melhoria do comunicação. Proatividade. Assiduidade. 
dese mpenho pedagógko. Compromisso com o trabalho. Experiência e m docência 

{desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, Formação: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, ou GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 4 a 40hs MATU TINO 
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 NOTURNO 
curso de formação, e m Cursos de Formação Inicial e Contfnuada.Exercer de profissional autónomo reconhecida em cartório) na 
atividades . assessorame nto pedagógico/acadêmico. Organfrar , àrfea, seja como empregado ou auton6mo com cursos de 
elaborar e revisar dife rentes materiais dldátfcos, apostilas, plano de capacitações na àrea. Domínio do conteúdo, boa 

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir normas e comunicação, proatividade, assidu idade, compromisso com 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura fore m criadas, trabalho. Experil!ncia em docência (desejável). 
sempre que necessário para a melhorla dol desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso:AMOSTitADOR DE MINtRK>S, OPERADOR DE FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 
Assfstente N2 PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS, QUfMICA. ou GRADUAÇÃO EM QU.AlQUER ÃREA COM RESERVA VESPERTINO 

OPERADOR DE MINAS e áreas afim bem como, outros componentes de lÍCNICO EM NOTURNO 
áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e MINERAÇÃO.REQUISITOS IXIGIOOS · Experl~ncla 
Continuada.Exercer atividades • assessoramento comprOYada (CTPS ou Declaração de proffsslonal aut6nomo 
pedagógico/acadêmico. 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 aut6nomo 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 melhorla do Proativldade. 
desempenho pedagógico. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. ExperJfncla em 

dodncla (desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TtCIDO,BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS PROOUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 40hs M ATUTINO 
Auxlllar Nl A MÃO, PINTURA EM TEIA, bem DE QUAUFICAÇÃO EM PINTURA EM TEIA E TECIDO E DESIGNER RESERVA VESPERTINO 

como, outros componentes de éreas afins do curso de formação, em BORADOA MÃO.~ NOTURNO 
Cursos de Formação Inicial e ContJnuada.Exercer atfvldades e EXIGIDOS: Experl6ncla comprovada (CTPS ou Declaração 
assessoramento peda~co/acad6mico. Apresentar atitude proatfva, de profissional autônomo reconhecida em cartórlo)na área 
facllldade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
compromisso e responsabllldade com • efetividade do trabalho. cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: comunicação. Proativídade. 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 melhoria do desempenho 
pedasógico. 

cone: GOYEIINADOR OTÁVIO IAGE 

CIDADE: GOIANtSIA 

CARGA 
CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS EIXO VAGAS•' HORÁRIA TURNO 

SEMANAL 
Professor Ministrar aulas no curso: ElXOS TtCNOLóGICOS SEGURANÇA E FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CNII,, ou SEGURANÇA CADASTRO 4a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 INFRAESTRUTURA. bem como, outros componentes de áreas afins do GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM TtCNICO EM RESERVA VESPERTINO 
curso de formaçlo, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer SEGURANÇA 00 NOTURNO 

atividades e assessoramento pedagógico/acadê mico.Organizar , TRABALHO.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostllas, plano de comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autônomo 

cursos, planos de aulas, critérios de a1Jallação. Cumprir normas e reconhecida em cartório}na área dos cursos , seja como 
d lretrfzes docentes, bem como as q ue por ventura forem criadas, empregado ou aut6no mo com cursos de capacitações na 

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

AssJduldade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
docência (desej&vel}. 

RS 14,00 

RS 15,34 

RS 15,34 

RS lS,34 

R$14,00 

VALOR 
HORA/AU 

IA 

R$1S,34 
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NÚMERO DA VAGA, CARGO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E FORMAÇÃO, EIXO,VAGAS, CARGA HORÁRIA,TURNO, REMUNERAÇÃO E LOCAL DE ATUAÇÃO. 

38 

39 

Professor Ministrar aulas no curso: CORtE E COSTURA, e áreas afim bem como, FORMAÇÃO : ENSINO Mt OIO COMPLETO, com ltCNICO • PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 

Auxiliar Nl outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou CURSOS ESPEcfFICOS DE CORn E COSTURA, RESERVA 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessorament.o MOOElAGEM • á reas 

Professor 

Assistente N2 

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 Dedaração de profissional autônomo reconhecida 

de avalfação. 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 autônomo com CtJr$OS de capacitações na área. Domfnío do 

desempenho pedagógico. conteúdo. Boa comunicação. Proattvidade. 

Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS,. 

ANALISTA DE NEGÓCIOS, bem como, 

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

Formação lnlclal e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crlt~rlos 

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

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

desempenho pedagógico. 

A.uiduldade. Compromisso com o trabalho. EKper/fncia em 

dodncla (desejável). 

CIDADl: IIARRO ALTO 

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

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

Oedaraçio de proflsslonal autônomo reconhecida em 

cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

conteúdo. Boa comunicação. Proattvidade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 

RESERVA 

40 Professor Ministrar aulas cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL BAslco, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CIENClAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO 

CADASTRO 

RESERVA Assistente N2 INTERMEDLÃRK> E AVANÇADO, bem COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

como, outros componentes de àreas afins do curso de Formaçlo Inicial S&STEMAS DA INFORMAÇÃO. 

e Continuada. Exercer atlvldades e assessoramento REQUtSnl>S EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

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

materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, cr l~rk,s cartótlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

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

por ventura forem criadas sempre que necessádo para a melhoria do conteúdo. Boa comunicação. ProatMdade. As.sktuldade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docAncia 

(desejável). 

41 Professor M inistrar cursos : AGENTE DE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM TURISMO, OU TURISMO CADASTRO 

42 

43 

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

Continuada. Exercer atlvldades assessoramento llJRISMO. REQUtSITOS 

pedagóvJco/acadêmico. EXIGIDOS : Experll:nda 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 • sej a 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 necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. comunicação. Proattvldade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

Professor M inistrar aulas no curso:CONFUTEIRO, bem como, outros componentes ~ : ENSINO M~D10 COMPLETO, COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 

Auxlllar Nl de áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e DE QUALIFICAÇÃO EM CONFEITARIA E CUUNÁRtA EM 

Continuada.Exercer at:Mdades e assessoramento GERAL REQUIS[[OS EXIGIDOS : 

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

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e profissional autõnomo reconhecida em cartórk>)na área 

responsabllldade com a efetividade do trabalho. Orpnlzaçlo dos cursos , seja como empregado ou autõnomo 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 avallação. Cumprir normas e comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

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

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

CADASTRO 

RESERVA 

Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TICIDO,BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO M{DK> COMPLETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 

Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TEIA, bem OE QUAIJflCAÇÃO EM PINTURA EM TEIA E TECIDO E DESIGNER RESERVA 

como, outros componentes de áreas af ins do curso de formação, em BORADO A MÃO.REQUISITOS 

Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e ~ Experlf:ncla comprovada {CTPS ou Declaração 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, de prot1ssJonal autônomo reconhedda em cartórlo)na área 

facílldade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, dos cursos , seja como empregado ou autõnomo com 

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

Orpnlzaçio elaboração e revisão de diferentes mater iais didáticos: comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crit.érlos de avallação. Compromisso com o trabalho. Experiêncfa em d~nda 

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

forem criadas, sempre que necessário para a melhor ia do desempenho 

pedagógico. 

4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 

4 a 40hs 

NOTURNO 

MATUTINO 

VESPERTINO 

NOTURNO 

RS 15,34 

4 a 40m MATUTINO RS 15,34 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs M ATUTINO R$ 15,34 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4a 40hs M ATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 

NOTURNO 

5 a 40hs M ATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 

NOTURNO 
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COTEC 
ANEXO 1- EDITAL SP- 003/2021 
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~ .... ..__ ~ •··· 

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

CIDADE: PADRE BERNARDO 

Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTt DE RECURSOS HUMANOS, ~ : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO ou GESTÃO E NEGÓCIOS CAOASTRO 4 a 40hs MATUTINO R$15,34 

Assistente N2 ANALISTA DE NEGÔCK>S, bem como, GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM ESPECIALIZAÇÃO RESERVA VESPERTINO 

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

Formação Inicial e C.ontlnuada.Exerce r atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

pedasógfco/acadfmlco. Organizar , elaborar e revisar de diferentes Declaração de profissional autónomo reconhecida em 
materiais didáticos: apostflas, plano de cursos, planos de aulas, critérios cartódo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

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

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do conteúdo. Boa comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 
desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experlênda em docência 

{desejável). 

Professor Ministrar aulas cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA INFORMAÇÃO E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

Assistente N2 INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, bem COMPIITAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPIITAÇÃO, COMUNICAÇÃO RESERVA VESPERTINO 

como, outros componentes de àreas afins do curso de Formaçio Inicial SISTlMAS DA INFORMAÇÃO. NOTURNO 

e Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGlDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

peda,t,r)co/acadêmlco. Orpnlzar, elaborar e revisar diferentes Oectaração de profissional autônomo reconhecida em 
materiais dldátfcos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, critérios cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 
de avallaçlo, 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. Proatfvldade. Assiduidade. 

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

Professor Ministrar cursos: AGENTE OE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM TURISMO, ou TURISMO CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 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 e assessoramento TURISMO. REQUISITOS NOTURNO 

pedagógico/acadêmico. EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais dld•ticos, apostilas, de profissional autônomo reconhecida em cartórJo}na área 
planos de cursos, planos de aulas, critérios de avallaçio, 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 necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. comunicação. Proatividade. Assiduidade. 
Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
{desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso:CONFUTEIRO, bem como, outros componentes ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE CAOASTRO 41 40hs MATUTINO R$14,00 
Auxiliar Nl de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de Formação lnk:'81 e DE QUAUFICAÇÃO EM CONFEITARIA E CULINÁRIA EM RESERVA VESPERTINO 

Continuada.Exercer atfvldades e assessoramento GERAL RlQU~ ~XIGIDOS : NOTURNO 

peda,t,glco/acadêmlco. Apresentar atitude proativa, facilidade com Experiência comprovada {CTPS ou Declaração de 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização dos cursos , seja como empregado ou aut6nomo com 
elaboração e revlsio de diferentes materiais dldátfcos: apostflas, plano cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e comunicação. Proatividade. Assiduidade. 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Compromisso com o trabalho. Experlênda em docência 
sempre que necessário para a me lhoria do desempenho peda8Ó8fco. {desej ável). 

cone: CELSO MONTEIRO FURTADO 

CIDADE: URUANA 

CARGA VALOR 
CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS EIXO VAGAS• ' HORÁRIA TURNO HDRA/AU 

SEMANAL IA 

Professor Ministrar aulas no curso: TtCNICO EM AGRONEGÓCIOS, . de FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA RECURSOS NATURAIS CAOASTRO 4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 
Assistente N 2 AGRfCULTURA bem como, outros componentes de áreas afins do curso ou áreas afins. RE9U~OS El!!!jlDOS i Experiência RESERVA VESPERTINO 

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer comprovada (CTPS ou Declaração de profissional aut6nomo NOTURNO 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar • reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 
elaborar e revisar de diferentes materiais dldátfcos: apostilas, plano de empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 
cursos, planos de aulas, cri1'rlos de avaliação. Cumprir normas e área . Domfnlo do conteúdo. Boa comunicação. 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Proatfvidade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

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

materiais didáticos: apostflas, plano de cursos, ptanos de aulas, critérios cartór!o)na área dos cursos , seja como empregado ou 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que autô nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do conteúdo. Boa comunicação. Proativldade. Assiduidade. 
desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

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

50 Professor Ministrar aulas no curso: SfTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL., EXCfl FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CtfNCtAS DA INFORMÁTICA CADASTRO 

RESERVA 

51 

S2 

S3 

54 

Assistente N2 BÃSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

Professor 

Auxiliar Nl 

AVANÇAD01 bem como, outros componentes de 4reas afins do curso SISTEMAS DA fNFORMAÇÃO. 

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer 
atividades e assessorame nto pedagógico/acadêmico. Organizar, 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos : apostilas, plano de 
cursos, planos de aulas, critérios de avali&ção. Cumprir normas e 

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

REQ.UISrTOS EXIGIDOS : Exper!Ancla comprovada (CTPS ou 
Declaração de profisslonal autónomo reconhecida em 

cartórlo)na área dos cursos, seja como empregado ou 

autl,nomo com cursos de capac/t.aç&es na área. Dom!nk> do 

conteúdo. Boa comunicação. Proatfvidade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experfêncla em docf:ncla 

(desejável). 

Ministrar aulas no curso: MANK:URE E PEDK:URE, bem como, outros ~ 

componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de QUALIFICAÇÃO 
ENSINO MiDIO COM CURSOS DE 

EM MANICURE E 
Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento PEDICURE.REQUtSfTOS EXIGIDOS : Experiência 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude prootN'a, facllldade com comprovada (CTI'S oo Oedaraçiode profissional autônomo 

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

responsabllldade com a efetividade do trabalho. Organização empresado ou autl:inomo com cursos de capacitações na 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano ~rea. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

de cursos, planos de aulas, critérios de avallaçlo. Cumprir normas e ProatMdade. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Asskiuktade. Compromfsso 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 FORMAÇÃO ENSINO MtDIO COM CURSOS DE AMBlENTE E SAÚDE 

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

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

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com Dedaraçlo de profissional autônomo reconhecida em 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e cartórk>)na área dos cursos , seja c:omo empregado ou 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização autõnomo com cursos de capacitações na ,rea. Domínio do 

elaboração e revisão de diferentes materlals didáticos: apostilas, plano conteúdo. Boa comunicação. ProatMdade. Asslduktade. 

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

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

sempre que neces$árlo para a melhoria do desempenho pedagógico. 

CADASTRO 

RESERVA 

CADASTRO 

RESERVA 

Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e áreas afim bem como , ~ : ENSINO MiDJO COMPLETO, ou IlCNICO e PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 

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

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento MOOElAGEM • 4reas 

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 autónomo 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 melhorfa do aut.õnomo com cursos de capacitações na área. Oomfnio do 

desempenho pedagógfco. conteúdo. Boa comunicação. Proativfdade. 

Assktuldade. Compromisso com o trabalho. Experlfncla em 

docência (desejável). 

CID,\Of; ITAl'UIIANGA 

Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e áreas afim bem como, ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO, ou T'tCNICO • PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 

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

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 

pedagógfco/ acadêmlco.Organizar, elaborar e revisar de diferentes 

MODELAGEM• ,.-.as 
aflns.REQUtSIJOS EXIGIDOS: Experiência comprovada 

mate riais dktátlcos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios (CTPS ou Declaração de profisslonal autónomo 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 autbnomo com cursos de capacitações na ,rea. Domínio do 

desempenho pedagógico. conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável). 

55 Professor M inistrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINtSTRAÇÃO ou GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 

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

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

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUtSITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
pedagógJco/acadêmlco. Organizar , elaborar e revisar de diferentes Dedaraçio de profisslonal autônomo reconhecida em 

materiais didáticos: apostilas, plano 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 cr iadas, sempre que necessário para a melhoria do conteúdo. Boa comunicação. ProatfVldade. Assiduidade. 

desempenho pedaSÓIPCO. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

4 a 40hs MATUTINO R$ 15,34 

VESPERTINO 

4 a 40hs 

NOTURNO 

MATUTINO 

VESPERTINO 

NOTURNO 

R$14,00 

4 a 40hs M ATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$ lS,34 

VESPERTINO 

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

Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E MOOELAGEM ... MÃQUl'IA FOII-CÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 

Assistente - N 1 AUOACES, bem como, outros componentes de áreas afins do rurso de ESPfCIFICOS NA MÁQUINA AUDACES. DESIGN RESERVA VESPERTINO 
formação, em Curros de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQUISITOS EXIGJDOS : Experiência comprovada (CTPS ou NOTURNO 
atiV/dades e assessoramento pedagóglco/acad~mlco. Apresentar atitude Declaração de proflssíonal autónomo reconhecida em 

proatf\la, facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, cartórkl)na área dos cursos , seja como empregado ou 

compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. autônomo com cursos de capacitações na área. Domfnk> do 
Organização elaboração e revisão de diferentes materiais dld~ticos: conteúdo. Boa comunicação. Proativldade. Assiduidade. 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crl~rios de avallaçlo. Compromisso com o trabalho. Experl6ncia em docfncla 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (deseJâvel). 
forem criadas, sempre que necessárk> para a melhoria do desempenho 
pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, RECURSOS NATURAIS CADASTRO 4a40hs MATUTINO 
Asslstent.e N2 ANALISTA DE NEGÓCIOS,e CURSO TÉCNICO GESTÃO EM AGRONEGÓCIO, RESERVA VESPERTINO 

DE AGRONEGÓCIOS, bem como, outros componentes de áreas afins do ECONOMIA.REQUISITOS EXkilDOS : Experiência NOTURNO 
curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer comprovada (CTPS ou Dedaração de profissional autônomo 

atividades e assessoramento pedagóglco/acad6mrco. Organizar , reconhecida em cartório}na área dos cursos , seJa como 
elaborar e revisar de diferentes materiais dldátícos: apostilas, plano de empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Proatividade. 

sempre que neces~rlo para a melhoria do desempenho pedagógico. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
docência (desejáve l). 

CIDADE: ITAGUARU 

Professor Ministrar aulas no curso: SrTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCJAS DA INFORMAÇÃO E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 
Assíst.ente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COMUNICAÇÃO RESERVA VESPERTINO 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. NOTURNO 
de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQUlSITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, Declaração de proflsslonal autónomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartórk>)na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, crltérk>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. Proatfvldade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experlfnc'8 em docência 

(desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E MODELAGEM ... MÁQUINA FOR-CÃO : ENSINO MiDIO COMPLETO COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 
Assistente N 1 AUDACES, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de ESPEClflCOS NA MÁQUINA AUDACES. DESIGN RESERVA VESPERTINO 

formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.EKercer REQUISfTOS EXIGIDOS: Experiência comprOYada (CTPS ou NOTURNO 
atividades e assessoramento pedagógico/acadfmlco. Apresentar atitude Oedaraçio de proftssional autônomo reconhecida em 
proativa, facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, cartórk:l)na área dos cursos , seja como empregado ou 
compromisso e responsabllldade com a efetf'vldade do trabalho. autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: conteúdo. Boa comunicação. Proativfdade. Assiduidade. 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crl~rlos de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experlfncla em dodncla 
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: CORTE E COSTURA ,e áreas afim bem como, FOR-CÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, ou TtCNICO o PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 
Auxfllar 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 Contfnuada.Exercer atividades e assessoramento MODELAGEM• , reas NOTURNO 
pedagógfco/acadfmlco. Organizar , elaborar e revisar de diferentes oftns.REQUISITOS EXIGIDOS ; Experiência comprovada 
materiais didáticos: apostllas, plano de cursos, planos de aulas, critérios (CTPS ou Declaração de profissional aut6nomo reconhecida 
de avallaçlo. 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 autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
desempenho pedagógico. conteúdo. Boa comunicação. Proatfvldade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Exper~ncla em 
docência (desejável). 

CIDADf: TAQUARAL 

Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E MODELAGEM na MÁQUINA FOR-CÃO : ENSINO M(DIO COMPLETO COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 
Assistente N 1 AUDACES, bem como, outros componentes de áreas aftns do curso de ESPECIFICOS NA MÁQUINA AUDACES. DESIGN RESERVA VESPERTINO 

formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer R[QUISffOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou NOTURNO 
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 responsab!Udade 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. Proativldade. Assiduidade. 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiência em d~ncla 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável). 
forem erradas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 
pedagógico. 

RS14,00 

R$15,34 

RS 15,34 

R$14,00 

R$14,00 

R$14,00 
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Nt 

Professor 
Aux.illar Nl 

CARGO 

Ministra r a u las no curso: CORTt E COSTURA , e áreas afim bem como, ~ : ENSINO M,010 COMPLETO, ou T1CNICO • 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou CURSOS ESPECÍFJCOS DE CORTE E COST\JRA, 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento MODELAGEM• ,rHs 
pedagógfco/acadêmlco. 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 proflsslonal autõnomo reconheck:la 
de avalíação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do 
desempenho pedagógk:o. 

ATRIBUIÇÕES 

em cartórk>)na área dos cursos. seja como empregado ou 
autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

conteúdo. 8oii comunk:açlo. Pre>itNklade. 

Assktuidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docinda (desej"1el). 

cone: RUTII \l1lAÇA COIIREIRA LEITf CAIID050 

CIDADE: CA~ 

FORMAÇÃO E REQUISITOS 

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

64 

Aulstente N2 outros componentes de áreas afrns do curso de formação, em Cursos de ENFERMAGEM.REQUISITOS ()OGIDOS : 

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

pedaeóglco/acadêmico. Apresentar atftude proatfva, facltldade com protlssiooal autónomo reconheckla em cart6rlo)na área 

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

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização cursos de capaclt.aç&es na área. Oomlnio do conteúdo. Boa 

elaboração e revisão de d iferentes materiais dldátk:os: apostilas, plano comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

de cursos, planos de aulas, cri~rlos de avallaçlo. Cumprir normas e Compromisso com o trabalho. ExperJfncia em docência 

diretrizes docentes, bem como as que por venrura forem criadas, (desej4vel). Registro no COREN 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE 

Assistente N2 RECURSOS HUMANOS, EMPREENDEDORISMO, QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 

ECONOMIA, RECURSOS HUMANOS. ~ 

~ Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

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

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

assessoramento pedagógfco/acadêmlco. Organizar, elaborar e revisar cursos de capacitações na área. Domfnk> do conteúdo. Boa 

de diferentes materiais dfdátlcos: apostilas, plano de cursos, planos de comunk:ação. Proatlvfdade. Assiduidade. 

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

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

melhoria do desempenho pedagógico. 

65 Professor Ministrar aulas no curso: SITE MAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCIA.S DA 

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 Fo rmação Inicial e Continuada.Exercer REQUISITOS E>OGIOOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagóglco/acad,mlco. 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, crltf:rios de avaliação. Cumprir normas e autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

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

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

(desej"1el). 

PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 

RESERVA 

---

EIXO 

AMBIENTE E SAÚDE 

RECURSOS NATURAIS 

INFORMÁTICA 

VAGAS., 

CADASTRO 
RESERVA 

CAOASTRO 

RESERVA 

66 Profeuor Ministrar aulas no curso: TECNÓLOGO DE NfVEL SUPERIOR EM ~ CURSO SUPERIOR EM DIREITO. RECURSOS NATURAIS CAOASTRO 
Assistente N2 AGRONEGÔCIO bem como, outros componentes de áreas afins do REQUISITOS [XIGJQOS ; Experiência comprc,.,ada {CTPS ou RESERVA 

curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer Dedaração de profissional autõnomo reconhecida em 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar , 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de 

cursos, planos de aulas, crltf:rlos de avaliaçlo. Cumprir normas e 

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

cartório)Ni área dos cursos , seja como empregado ou 

aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

conteúdo. Boa comunicação. Proatfvklade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experft!ncla em docéncia 

(desej,vel). 

67 Professor Ministrar aulas no curso:INGL!S BÁSICO bem como, outros FQRMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM LETRAS> COM DESENVOLVIMENTO CADASTRO 

Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de HABILITAÇÃO EM INGLfS.@fQUtSITQS EXIGIDOS EDUCACIONAL E SOCIAL RESERVA 

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

pedaaóglco/acadêmlco. Organizar , elaborar e revisar de diferentes proflssk>nal autônomo reconhecida em cartórlo)na área 

materlafs dldátJcos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crl~rios dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 

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

por venrura forem criadas, sempre que nece~rio para a melhoria do comunicação. Proattvldade. 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 DE IDOSOS bem como, outros componentes de áreas afins F1SK>TERAPtA. ESTtTtCA.R[QUISITOS EXIGIDOS 

do curso de formação, em Cursos de Formaçio Inicial e :.....Experiência comprovada {CTPS ou Declaração de 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento profissional autõnomo reconhecida em cartórto)na área 

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

materiais d ídáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crítér/os cursos de capacitações na área. Domfnlo do conteúdo. Boa 

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

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

desempenho pedagógico. {desejável). 

CADASTRO 

RESERVA 

4 a 40hs 

CARGA 

HORÁRIA 
SEMANAL 

MATUTINO R$14,00 
VESPERTINO 

NOTURNO 

TURNO 

VALOR 

HORA/AU 

lA 
4 a 40hs MATUTINO R$ lS,34 

VESPERTINO 

4 a 40hs 

NOTURNO 

MATUTINO 
VESPERTINO 

NOTURNO 

R$15,34 

4a 40hs MATUTINO R$15,34 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 • 40hs MATUTINO R$15,34 
VESPERTINO 

NOTURNO 

4a 40hs MATUTINO RS lS.34 
VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 
VESPERTINO 

NOTURNO 
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70 

71 

72 

Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO.BORDADO ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO. COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 

AuKlllarNl AMÃO, PINTURAEMTEIA,bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TEIA E TECIDO E DESIGNER RESERVA 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BOltAOO A MÃO, CROCHt, TRICÔ, ARTESANATOS EM 

Professor 

Auxlllar Nl 

Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e GERAL~ 
assessoramento pedagógk:o/acadfmlco. Apresentar atitude proatfva, ~E,cperJ6ncia comprovada (CTPS ou Declaração 

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

compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. dos cursos , seja como empregado ou autõnomo com 

Organização elaboração e revisão de d iferentes materia is didáticos: cursos de capacitações na áru. Domínio do conteúdo. Boa 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, altérios de avallaçio. comunlcaçJo. Proatividade. Assiduidade . 

Cumprir normas e diretrlzes docentes, bem como as que por ventura Compromfsso com o trabalho. Experltncla em dodncla 
forem criadas, sempre que necessárlo para a melhoria do desempenho (desejável). 

pedagógfco. 

Ministrar aulas no curso: MANtcURE E PEDICURE, bem como, outros ~ 

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

ENSINO MtDIO COM CURSOS DE 
EM MANICURE E 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento PEDICURE.REQUIS{[QS fXkilOOS: E,i:perltncla 
pedagóglco/acadfmlco. Apresentar atftude proatfva, fac111dade com comprovada (CTPS ou Oeclaraçlo de profissional autónomo 

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

responseb/Udade com a efetividade do trabalho. Orpnização emprepdo ou autõnomo com cursos de capacitações na 
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos : apostilas, plano ,rea. Oomlnlo do conteúdo. Boa comunicação. 

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

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

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

AMBIENTE E SAÚDE 

Professor Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros ~ : ENSINO M(DK> COM CURSOS OE AMBIENTE E SAÚDE 

Au,i:IHar Nl componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de QUAUFICAÇÃO EM CABELEIREIRO.~ 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atfvldades e assessoramento ~Ex.perlênda comprovada (CTPS ou Declaração 

pedagógfco/acadêmlco. Apresentar atitude proativa, facilidade com de proflssk:>oal autõnomo reconhecida em cartórlo)na área 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 

responsabflldade com a efetividade do trabalho. Organlzaçlo cursos de capacltaç3es na área. Domínio do conteúdo. Boa 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 
de cursos, planos de aulas, crl~rlos de avallação. Cumprir normas e Compromisso com o trabalho. Experlfncla em dodncia 

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógko. 

Professor Ministrar aulas no curso: MAQUIAGEM bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtOK> COMPlfTO,COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 

Auxíllar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de OE MAQUIAGEM PROFISSIONALREQUtsrTQS EXtGIDOS: 
Formação Inicial e Continuada.Exercer atfvldades e assessoramento Experitncla comprovada (CTPS ou OedaraçJo de 

pedasósíco/acadfmico. Orpnlzar , elaborar e revisar de diferentes profissional autõnomo reconhecida em cartórlo)na área 
materiais dldãtfcos: apostflas, plano de cursos, planos de aulas, crltérJos dos cursos , seja como empregado ou autõnorno com 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que cursos de capadtaç&s na ,rea. Domínio do conteúdo. Boa 

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

desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experlêncla em dodncla 

(desejável). 

CIOADl: DOVfRIÃNDtA 

CADASTRO 

RESERVA 

CADASTRO 

RESERVA 

CADASTRO 

RESERVA 

73 Professor Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL,. EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM Cl!NCIAS DA INFORMÁTICA CADASTRO 

RESERVA 

74 

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

Professor 

Auxlllar Nl 

de formação, em Cursos de Formaçlo Inicial e Contlnuada.EKercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

atividades e asseSSOíamento pedatJÓliCO/acadêmlco. Orpnfzar, Oedaraçio de proftssk>nal autónomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos : apostilas, plano de cartório)na área dos cursos , seja como emprepdo ou 

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e autõnomo com cursos de capacitações na ,rea. Oomfnlo do 
diretrizes docentes, bem e.orno as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunlcaçlo. ProatMdade. Asskfoidade. 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. ExperltncJa em dodncla 

(desejável). 

Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEOK:URE, bem como, outros ~ 
componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO 

ENSINO MtDIO COM CURSOS DE 
EM MANICURE E 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessor1mento PEDICURE,REQUISITOS EXIGIDOS· Experlfncia 
pedagóglco/acadfmfco. Apresentar atitude proativa, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de proffs5fonal autônomo 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhecida em cartório)na área dm ÇU,sos , seja como 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização emprepdo ou autónomo com cursos de capacitações n,a 

elaboraçio e revisão de diferentes m1terlals didáticos: apostl1as, plano área. Oomlnlo do conteúdo. Boa comunkaçio. 
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. Ex.perlfncia em 
sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógfco. doctncia (desejável). 

AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 

RESERVA 

4 • 40hs MATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 

4a40hs 

NOTURNO 

MATUTINO 

VESPERTINO 

NOTURNO 

R$14,00 

4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

VESPERTINO 

4 a 40hs 

NOTURNO 

MATUTINO 

VESPERTINO 

NOTURNO 

R$14,00 
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NÚMERO DA VAGA , CARGO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E FORMAÇÃO, EIXO,VAGAS, CARGA HORÁRIA,TURNO, REMUNERAÇÃO E LOCAL DE ATUAÇÃO. 

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

Auxlllar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM CABELEIREIRO.~ 

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

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatlva, facilidade 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 capaclt.ções na área. Domínio do conteüdo. Boa 

elaboraç.Jo e revisão de diferentes materlafs dldátk:os: apostilas, plano comunicação. Proat:fvldade. Assiduidade. 

de cursos, planos de aulas, critérJos de avallaçio. Cumprir normas e Compromisso com o trabalho. Experltncia em docência 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, (desejável). 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho peda8ÓCKXJ. 

Professor Ministrar aulas no curso: MAQUIAGEM bem como, outros ~ : ENSINO MiDIO COMPLET01COM CURSOS AMBIENTE E SAÚDE 

AuxlllarNl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de OEMAQUIAGEMPROFISStONALREQUISITOSEXIGIOOS ; 
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. Soa 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do comunk:ação. Proativldade. Assiduidade. 

Professor 

desempenho pedagógfco. Compromisso com o trabalho. Experlfncla em docência 

(desejável~ 

IOMWIDN 

Ministrar aulas no curso: AUXILIAR PEDAGÓGICO , bem como, outros FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA. 
Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de REQUIS{TQS E>UGIDOS ; Experifncla comprCN"ada (CTPS ou 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Declaração de profissional autônomo 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, critêrtOS autônomo c.om cursos de capacitações na área. Domínio do 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que conteúdo. Boa comunlcaçlo. Proatlvldade. Assiduidade. 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do Compromisso com o trabalho. Experíf!ncia em docência 
desempenho pedagógico. (desejável). 

AMBIENTE E SAÚDE 

Professor Ministrar aulas no curso: AGRICULTURA FAMILIAR, E TECNÓLOGO DE ~ : CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA RECURSOS NATURAIS 
Assistente N2 NIVEL SUPERIOR EM AGRONEGÓCIO, 

bem como, outros componentes de ,reas afins do curso de formação, 

em Cursos de Formaçio lnk:lal e Continuada.Exercer atividades e 

ou áreas aflns.REQUtsrTQS EXIGIDOS ; ExperJência 
comprovada (CTPS ou Declaraçio de profis.sJonal autônomo 

reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 
assessoramento pedagógk:o/ac.ad f!mk:o. Organizar , elaborar e revisar e.mprepdo ou aut6nomo com cursos de capacitações na 
de diferentes materiais didáticos: 1postflas, plano de cursos, planos de área. DomíntO do conteúdo. Boa comunteaç.io. 

aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem Proatfvidade. Assiduidade. 

como as que por ventura forem criadas, sempre que necessário para a 
melhor/a do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE ADMINISTRATrvO, AUXILIAR DE 
Assistente N2 RECURSOS HUMANOS, EMPREENDEDORISMO, QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO 

Compromtsso com o trabalho. Exper~ nd a em dodncia 

(desejável). 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
ECONOMIA, RECURSOS HUMANOS. REQUISITOS 
~ Experif!ncfa comprovada (CTPS ou Declaração 

bem como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, de proflsslonal autônomo reconhecida em cart:órk>)na área 
em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e dos cursos , seja como empregado ou autõnomo com 

assessoramento pedagógfco/acadfmlco. Organizar, elaborar e revisar cursos de capacitações na área. Domfnk> do conteúdo. Boa 

de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 
aulas, cri~rios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

como as que por ventura forem criadas, sempre que necessárk> para a (desejável). 
melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CIENCIAS DA 

Assistente N2 BÃSIC00 INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso SISTEMAS OA INFORMAÇÃO. 

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

atividades e assessoramento pedaa681co/acadfmlco. 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, crlterlos 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 comunlcaçlo. Proativldade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiêncla em docência 

(d ... jável). 

RECURSOS NATURAIS 

INFORMÁTICA 

CADASTRO 

RESERVA 

CADASTRO 

RESERVA 

CADASTRO 
RESERVA 

CADASTRO 

RESERVA 

CADASTRO 
RESERVA 

CADASTRO 

RESERVA 

Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO OE PINTURA EM TECIDO,BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO MiDto COMPLETO1 COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 
Auxlllar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA. bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E DESIGNER RESERVA 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formaçio, em BORADO A MÃO, CROCHt1 TRICÕ, ARnSANATOS EM 

Cursos de Formação lnk:la1 e Contfnuad1.Exercer atividades e GERAL~ 

assessoramento pedagóglco/acadfmlco. Apresentar atitude proatfva, ~ Experltnda comprovada (CTPS ou Declaração 
facllldade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, de proflssk>nal autõnomo reconhed da em cartórk>)oa área 

compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. dos cursos • seja como empregado ou autônomo com 
Organlzaç.lo elaboração e revlsio de diferentes materiais dktátkos: cursos de capacitações na área. Oomínk> do conteúdo. Boa 

apostftas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. comunicaçlo. Proatlvldade. Assiduidade. 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura Compromisso com o trabalho. Experlênda em docência 
forem criadas, sempre que neces.sArlo para a melhorfa do desempenho (desejável). 
pedagógico. 

4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 
NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 

4 a 40hs 

4 a 40hs 

4 a 40hs 

NOTURNO 

MATUTINO R$ lS034 

VESPERTINO 
NOTURNO 

MATUTINO RS 15,34 

VESPERTINO 
NOTURNO 

MATUTINO 

VESPERTINO 
NOTURNO 

RS 15,34 

4 a 40hs MATUTINO RS 15.34 
VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO RS14,00 

VESPERTINO 
NOTURNO 



82 

83 

84 

85 

86 

Nt 

87 

con:c -~ IF,V (1,111,~> ...,, .. ,...,,ot 

ANEXO 1 - EDITAL SP· 003/2021 

s«:1.uir~d• 
EU•do~ 
Reto"'-lda 

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

Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEDICURE, bem como, outros FORMAÇÃO ENSINO M(DIO COM CURSOS DE AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 

AuxlHar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada.E1<ercer atividades e assessoramento PEDICURE.R[QUISITOS UOGIDQS: Experiência NOTURNO 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatlva, facllldade com comprCN'ada (CTPS ou DeclaraçJo de profissional autõnomo 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhecida em cart6rkl)na área dos cursos , seja como 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização emprepdo ou autõnomo com cursos de capacitações na 

elaboração e revisão de diferentes materiais di<Utk:os: apostilas, plano área. Oomlnk> do conteúdo. Boa comunicação. 
de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. 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 melhoria do desempenho pedagógico. dodncia (desejável~ 

CIDADE: JUSSARA 

Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e áreas afim bem como, FORMAÇÃO : ENSINO M(DIO COMPLETO, ou IlCNICO • PRODUÇÃO INDUSTRIAL CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 

Auxlllar Nl outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou CURSOS ESPECÍFICOS DE CORTE E COSTURA, RESE RVA VESPERTINO 

Formação In icial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento MODELAGEM• •rHs NOTURNO 

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revrsar de diferentes aflns.REQUlmOS f!§IGIRQS i Experiência Comprovada 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios (CTPS ou Declaração de proflssfonal 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 necemrlo para a melhoria do autônomo com cursos de capacitações na área. Oominio do 
desempenho pedagógico. conteúdo. Boa comunk:açio. Proatividade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experlfncia em 
docénda (desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: AUXILIAR PEDAGÕGtcO , bem como, outros !:Q!!MACÃ.Q : CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA. AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formaçlio, em Cursos de REQUJSITOS f XIGIQOS i Experltncla comprOYada (CTPS ou RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Oedaração de proflsslonal autónomo reconhecida em NOTURNO 

pedagógico/acadêmico. Organizar • elaborar e revisar de diferentes cartórtO)na área dos cursos , seja como empregado ou 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios autõnomo com cursos de apacitações 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 docêncía 
desempenho pedagógico. (desejável). 

Professor MlnJstrar aulas no curso: SfTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA INFORMÁTICA CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO. RESERVA VESPERTINO 
AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas aflns do curso SISnMAS DA INFORMAÇÃO. NOTURNO 

de formaçio, em Cursos de Formaçio Inicial e Continuada.Exercer REQUtsl'TOS EXIGIDOS : Exper"ncla comprovada (CTPS ou 
atividades e assessoramento pedagósioo/acad!mlco. Organizar, Dedaraçio de profissional aut6nomo reconhedda em 
elaborar e revisar de díferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartórk>)na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, crl~rlos de 1vallaçio. Cumprir normas e autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas. conteúdo. Boa comunlcaçlo. ProatNldade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Exper"ncla em doáncia 

(desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEDICURE, bem como, outros !:Q!!MACÃ.Q ENSINO M(DIO COM CURSOS DE AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 
AuxillarNl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento PEDICURE.RfQUIS[[OS EXIGIDOS· Experiência NOTURNO 

pedagógíco/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autónomo 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 
responsabilidade com . efetividade do trabalho. Organização empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostflas, plano área. DomíntO do conteúdo. Boa comunicação. 
de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e Proattvktade. 
dlretrízes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
sempre que necessário para a melhorla do desempenho p~agógk:o. dodncia (desejável). 

cone: IRltS AlvtS DE CASTltO RIHIIIO 

CIDADE: JAIIAGUÁ 

CARGA 
CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS EIXO VAGAS•' HORÁRIA TURNO 

SEMANAL 

Professor Ministra r aulas no curso: SISTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM ClfNCIAS DA INFORMÁTICA CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 
Assistente N2 EXCEL BÁSICO. INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, RESERVA VESPERTINO 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de SISnMAS DA INFORMAÇÃO. NOTURNO 
formaçlo, em Cursos de Formaçlo Inicial e Continuada. Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experlfncla comprovada (CTPS ou 
atf\l'ldades e assessoramento pedagóf)co/acadêmlco. Organizar, Dedaraçio de profls.slonal autônomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didédcos: apostilas, plano de cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, crlttrlos de avallaçlo. Cumprir normas e autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
dlretrlzes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunlcaçio. ProatMdade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experl~ncla em doáncla 

(desejável). 

R$14,00 

R$14,00 

RS 15,34 

RS 15,34 

R$14,00 

VALOR 
HORA/AU 

lA 
RS lS,34 
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NÚMERO DA VAGA, CARGO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E FORMAÇÃO, EIXO,VAGAS, CARGA HORÁRIA,TURNO, REMUNERAÇÃO E LOCAL DE ATUAÇÃO. 

88 Professor Ministrar aulas no curso: EIXOS TECNOLÕGICOS SEGURANÇA E ~ : CURSO SUPERK>R EM ENGENHARlA DE SEGURANÇA CADASTRO 

RESERVA 

89 

Assistente N2 INFRAESTRUTURA , bem como, outros componentes de áreas afins do SEGURANÇA DO TltABALHO ou GRADUAÇÃO EM 

curso dl! formação, em Cursos de Formaçio Inicial e Continuada.Exercer QUALQUER ÁREA COM TtCNICO EM SEGURANÇA DO 

Professor 

Assistente N2 

atividades e assessoramento peda868fco/acadtmlco. Orpnlzar, TRABALHO. 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostllas, plano de R[ QUtsrTQS EXIGIDOS : Experltncla comprovada (CTPS ou 

cursos, planos de aulas, critérios de avalíaçlo. Cumprir normas e Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 
sempre que necess.irio para a melhoria do desempenho pedagógk:o. autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

conteudo. Soa comunicaçJo. Proatlvktade. Assktukiade. 
Compromisso com o trabalho. Experltncla em docência 

(desejável). 

Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, 
ASSISTENTE ADMINISTIITATIVO, bem como, 

FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO OU 

RECURSOS HUMANOS. 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de REQUISITOS E>OGIQOS : Experifncla 

Formação lnlcía1 e Continuada. Exercer atividades e assessoramento 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatlva, facllldade com 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organizaçio, 

elaboraçio e revisão de diferentes materia is dld,tfcos : apostilas, plano 

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

diretrizes docentes, bem corno as que por ventura forem criadas, 
sempre que necess.irk> para a melhoria do desempenho pedagógk:o. 

comprovada (CTPS ou Dedaraçlo de profissional autônomo 

reconhecida em cartório) na ,,ea dos cursos , seja como 
empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

área. Domínio do conteudo. Soa comunicação. 

Proatlvktade. 
Assiduktade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
docência (desejável). 

GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 

RESERVA 

90 Professor Ministrar aulas no curso: BALCONISTA OE FARMÁCIA, bem como, FormaçJo: CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA. AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 

RESERVA Assistente N2 outros componentes de áreas afins dos cursos de formação, em cursos REQUtsfTOS: Experifncia comprovada (CTPS ou Deciaração 
de FormaçJo lnlcfat e Continuada. Exercer atividades e assessoramento de profissional autõnomo reconhecida em cartório) na área, 

pedasógico/acadêmlco. Organizar, elaborar e revisar de diferentes seja como empregado ou autônomo com cursos de 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérk>s capacitações na àrea. Oomfnlo do conteúdo, boa 

de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que comunicação, proatlvldade, assiduidade, compromisso com 

por ventura forem criadas, sempre que necess.trlo para a melhoria do trabalho. Experiência em doc4!ncla (desejável). 
desempenho pedagógfco. 

91 Professor Ministrar cursos: AGENTE OE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TURISMO, OU TURISMO CADASTRO 

92 

93 

Assistente N2 outros componentes de áreas afins do curso de Formação Inicial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPEOFICOS EM HOSPITALIDADE E LAZER RESERVA 
Continuada. Exercer atividades e assessoramento TURJSMO. REQUISITOS 

pedagógfco/acadêmk:o. EXIGIDOS : Experklnda comprovada (CTPS ou Declaração 
Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais dld,tfcos: apostilas, de profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 

planos de cursos, planos de aulas, critérios de avallaçJo, cumprír normas dos cursos • seja como empregado ou autônomo com 

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. comunicação. Proativldade. Assiduidade . 

Professor Ministrar aulas no curso: INGL.tS • PORTUGUtS bem como, outros 
Assistente N2 componentes de âreas afins do curso de formação, em Cursos de 

Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento 

pedagóglco/acadfmfco. Organizar, elaborar e revisar de diferentes 

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

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM LETRAS o INGl1s. 

REQUtsrTQS EXIGIDOS : Experlfncla 

comprovada (CTPS ou Declaração de profissional aut6nomo 
reconhecida em cartórlo}na área dos cursos , seja como 

materiais didáticos: apostflas, plano de cursos, planos de aulas, crltérlos empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que 

por ventura forem criadas, sempre que necess.irJo para a melhoria do 

desempenho pedagógico. 

área . Domfnlo do conteúdo. Boa comunicação. 

Proatlvldade. 
Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Exper~ncia em 

docfnda (desejável). 

DESENVOLVIMENTO CADASTRO 

EDUCACIONAL E SOCIAL RESERVA 

Professor Min~tm aulas no a,rso: CORTt E MODELAGEM no MÁQUINA ~ : ENSINO MfDIO COMPLETO COM CURSOS PRODUÇÃO CUL TURAl E CADASTRO 

Auxiliar Nl AUOACES, bem como, outros componentes de âreas afins do curso de ESPEClflCOS NA MÁQUINA AUDACES. DEstGNER RESERVA 

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

atividades e assessoramento pedagógico/ac:adfmlco. Apresentar atitude Declaração de profissional autónomo reconhecida em 
proativa, facitrdade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, cartório)na ârea dos cursos , seja como empregado ou 

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

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avali~. CompromlS$0 com o trabalho. Experiência em docência 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável). 
forem criadas, sempre que neces5'rlo para a melhoria do desempenho 
pedagógico. 

4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

VESPERTINO 

4 a 40hs 

NOTURNO 

MATUTINO 

VESPERTINO 

NOTURNO 

RS 15,34 

4a 40hs MATUTINO R$ 15,34 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$15,34 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 

NOTURNO 
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Professor Ministrar aulas no curso: ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO, BORDADO ~ : ENSINO Mt OIO COMPLETO, COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 

Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM T'ElA E TECIDO E DESIGNER RESERVA 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formaçJo, em BORAOO A MÃO, CROCHt TRfCÕ, ARTESANATOS EM 

Professor 

Assistente N2 

Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e GERAL ~ 
assessoramento pedasógico/acadfmko. Apresentar atitude proatfva, EXIGIDOS : Experlfnd a comprovada (CTPS ou Declaração 

facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, de profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 
compromisso e responsab llidade com a efetividade do trabalho. dos cursos , seja como empregado ou autõnomo com 
Orpnizaçio elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. comunk:aç.io. Proatfvldade. Assktuldade. 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura Compromisso com o trabalho. Exper;fncia em dodncla 

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

pedagówco. 

Ministrar aulas no curso: MARKETING DIGfTAL, bem como, outros FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM MARKETING 

componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DIGITAL.REQUISITOS EXIGIDOS · Experl~ncla 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de proflssJonal autónomo 
pedagógico/acadêmico. 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 autónomo 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 Proativldade. 
desempenho pedasóglco. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiéncla em 

dodnc/a (deseJ'-<el), 

GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 

RESERVA 

Professor Ministrar aulas no curso: BORDADOS EM MÁQUINA INDUSTRIAL , bem FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLITO, ou T1CNICO • PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 

Auxiliar Nl como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em ou CURSOS ESPEcfFtcOS DE QUALIFICAÇÃO PROFtsSIONAL DESIGNER RESERVA 

Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e NA AREA DE BORDADOS EM MÁQUINAS. 

assessoramento pedagógfco/acadtmlco. Organizar , elaborar e revisar REQUISITOS EXIGIDOS ; ExperM!ncla Comprovada (CTPS ou 
de diferentes materiais didáticos: aposdlas, plano de cursos, planos de Declaração de profissional autbnomo reconhecida em 

aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem c.artórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

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

melhoria do desempenho pedagóslco. conteúdo. Boa comunicação. Proatlvldade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
dodncla (desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: SERIGRAFlA bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO COM T1CNICO E PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 

AuxllJar N1 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de OU CURSOS ESPECfFteOS DE QUALIFICAÇÃO DE~GNER RESERVA 
Formaçlo Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento PROFISSIONAL NA AREA DE SERIGRAFIA. 
pedasógjco/acadêmk.o. Organizar , elaborar e revisar de diferentes REQUtSITOS EXIGIDOS; ExperJfnda Comprovada (CTPS ou 
materiais didáticos: apostilas, piano de cursos, planos de aulas, crítértoS Dedaração de profissional autõnomo reconhecida em 

de ava liação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que c.artório)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 pedagósjco. conteúdo. Boa comunlcaçJo. Proatfvldade. 

Asskluldade. Compromfsso com o trabalho. Experiência em 
dodnda (desejável). 

CIDADE: PIRENÓPOUS 

98 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, ~ : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS 

Assistente N2 ASSISTENTE ADMINISTllTATIVO, bem como, RECURSOS HUMANOS.REQUtslTQS EXIGIDOS : Exper~ncla 
outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de comprovada (CTPS ou Oeclaraçlo de proflssk>nal autónomo 
Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 

pedasógico/acadêmlco. Apresentar atitude proatfva, facilidade com 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 

reconhecida em cartórk>)na área dos cursos , seja como 
empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 

área. Domínio do conteúdo. Boa comun~. 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização elaboração Proatfvldade. 

e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, Assktuidade. Compromisso com o trabalho. Experifncla em 
planos de aulas, critértoS de avaliação. Cumprfr normas e diretrizes docência (desejável). 

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

necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

99 Professor Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES TURISTtcAS , bem como, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TURISMO, OU TURISMO CADASTRO 

Assistente - N2 outros componentes de áreas afins do curso de Formação lnk.ial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM HOSPITALIDADE E LAZER RESERVA 
Continuada. Exercer atividades assessoramento TURISMO. REQUISITOS 
pedasóglco/acadtmlco. EXKitDOS : ExperJ6ncla comprovada (CTPS ou Declaração 
Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais dldátk.os: apostilas, de profissional autõnomo reconhecida em cartório) na área 

planos de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir normas dos cursos , seja como empregado ou autõnomo 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 pedagógico. comunkação. Proatlvidade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Exper~nda em dodncla 
(desej'-<el), 

4 a 40hs MATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 

4 a 40hs 

NOTURNO 

MATUTINO 

VESPERTINO 

NOTURNO 

RSlS,34 

4 a 40hs MATUTINO RS14,00 

VESPERTINO 
NOTURNO 

4a 40hs MATUTINO R$14,00 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO RS 15,34 

VESPERTINO 

NOTURNO 

4 a 40hs MATUTINO R$ 15,34 

VESPERTINO 

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

Professor Ministrar aulas no curso: MARKETING OIGfTAL, bem como, outros ~ : CURSO SUPERIOR EM MARKETING GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DIGrrALREQ~ISITOS EXIGIDO~ i Exper~ncfa RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Dedaraçlo de profls.sSonal autônomo NOTURNO 

pedagógfco/acad~mlco. Organizar , elaborar e revisar de diferentes reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crl1':rlos empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

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

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do ProatMdade. 
desempenho pedagógko. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Expertfnda em 

doe<!ncla (desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: CONFEITTIRO, bem como. outros FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM GASTRONOMIA OU AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 componentes de ,reas afins do curso de formação, em Cursos de CURSOS DE QUALIFICAÇÃO EM CONFEITARIA E CULINÁRIA RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento EM GERAL REQU§!IOS EXIGI~ : NOTURNO 

pedagógfco/acadêmk:o. Apresentar atitude proatfva, facllldade com Experifncla comprovada (CTPS ou Declaração de 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e profissional aut6nomo reconhecida em cartódo}na área dos 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização elaboração cursos , seja como empregado ou aut6nomo com cursos de 

e revísão de diferentes materiais dld,tlcos: apostilas, plano de cursos, capacitações na ,rea. Domínio do conteúdo. Boa 
planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

docentes, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que Compromisso com o trabalho. Experlinda em dodncia 
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. (desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: ARTESÃO DE PINTURA EM nCIOO, BORDADO ~ : ENSINO MtDIO COMPUTO, COM CURSOS PRODUÇÃO CULTURAL E CADASTRO 4a40hs MATUTINO 

Auxfllar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA. bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TEIA E TECIDO E DESIGNER RESERVA VESPERTINO 

como, outros componentes de ,reas afins do curso de formaçio, em BORADO A MÃO, CROCH!, TRICÔ, ARTESANATOS EM NOTURNO 

Cur,os de Formação In icial e Continuada. Exercer atividades e GERAL REQUISITOS 

assessoramento pedasóslco/acadl!mk:o. Apresentar atitude proatfva, ~Exper~ncla comprovada (CTPS ou Declaração 
facllldade com trabalho em equipe. Autonomia para pesqufsa, de profissional aut6nomo reconhed da em cartório) na área 
compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 
Organização elaboração e re\llsão de diferentes materiais didáticos: cursos de capacitações na ,rea. Domínio do conteúdo. Soa 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. comunlcaçlo. Proatfvldade. Assiduidade. 
Cumprir normas e dfretrlzes docentes, bem como as que por ventura Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
forem criadas, sempre que necess4rlo para a melhoria do desempenho (desejável). 

pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: FABRtCAÇÃO OE CERVEJA ARTESANAL. bem FORMAÇÃO : GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 4 a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em CURSOS TtCNICOS EM PRODUÇÃO DE CERVEJA RESERVA VESPERTINO 

Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e ARTESANAL REQUISIT~ EXIGIQQli : NOTURNO 
assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar Expertênda comprovada (CTPS ou Declaração de 

de díferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de proftssk>nal autônomo reconhedda em cartório) 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 ,rea. Domínio do conteúdo. Boa 

melhoria do desempenho pedaa61fco. comunk:açio. ProatMdade. Assiduidade. 
Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
(deseJ6vel). 

COTEC; FfRNANDO CUNHA .MlMOII 

CIOADE: PIRANHAS 

CARGA 

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS EIXO VAGAS•' HORÁRIA TURNO 

SEMANAL 

Professor Ministrar aulas no curso: TICNICO EM ENFERMAGEM, bem como, ~ : CURSO SUPERIOR EM AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 5 a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ENFERMAGEM.REQU§!IOS EXIG~ · RESERVA VESPERTINO 
Formação Inicia l e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de NOTURNO 

pedagógko/acadêmlco. Apresenr.r atitude proatfva , facilidade com proflssk)nal autônomo reconhecida em cartórlo)na ,rea 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e dos cursos , seja como empregado ou autõnomo com 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Orpnlzaçio cursos de capacitações na área . Domínio do conteúdo. Boa 
elaboração e revisão de d iferentes materiais didáticos : apostilas, plano comunlcaçlo. Proat:lvldade. Assiduidade. 
de cursos, planos de aulas, critérios de avallaçJo. Cumprir normas e Compromisso com o trabalho. Experiência em dodnda 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, (desejjvel). Registro no COREN 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: TiCNk:O EM ENFERMAGEM, bem corno, fQ8M!CÃQ CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE AMBIENTE E SAÚDE CADASTRO 6a 40hs MATUTINO 
Assistente N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de SEGURANÇA DO TRABALHO, ou GRADUAÇÃO EM RESERVA VESPERTINO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento QUALQUER ÁREA COM ffCNICO EM SEGURANÇA DO NOTURNO 
pedagógko/acadl!mlco. Apresentar atitude proatlva, facilidade com TRABALHO 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organlzaçlo Declaração de proflssk>nal autõnomo reconhecida em 
elaboração e revisão de diferentes materiais dlditlcos: apostilas, plano cartórk>)na área dos cursos , seja como empregado ou 
de cursos, planos de aulas, critérios de avatração. Cumprir normas e autõnomo com cursos de capacitações na área. Oomfnlo do 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunicação. Proattvidade. Asslduldade. 
sempre que neces5'rlo para a melhoria do desempenho pedagógko. Compromisso com o trabalho. ExperJf:ncia em docência 

(desejável). 

R$15,34 

R$15,34 

R$14,00 

R$15,34 

VALOR 

HORA/AU 

IA 

15.34 

15.34 
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NÚMERO DA VAGA, CARGO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E FORMAÇÃO, EIXO,VAGAS, CARGA HORÁRIA,TURNO, REMUNERAÇÃO E LOCAL DE ATUAÇÃO. 

Professor Ministrar aulas no curso: srTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAI.. EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA INFORMÁTICA CADASTRO 7 a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 BÁSICO, INTERMEDIARIO E CO-UTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, RESERVA VESPERTINO 

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

de formação, em Cursos de Formaç.lo Inicial e Continuada.Exercer REQUISITOS EXkilOOS : Experl6ncfa comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagós:ico/acadfmlco. Organizar, OeclaraçJo de proflsslonal 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 avaUação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

diretrizes docentes, bem como as que por venb.Jra forem criadas, conteúdo. Boa comunkação. Proat:IYldade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Comprom;sso com o trabalho. Experifncla em dodncia 

(desejável). 

Professor Ministrar cursos: AGENTE OE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TURISMO, ou TURISMO CADASTRO 10 a 40hs MATUTINO 

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

Condnuada. Exercer atividades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS NOTURNO 

peda8Ó8,fco/acadêmlco. EXIGIDOS : Experlêncla 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 autónomo com 
e dlretrízes docentes, bem como as que por ventura forem criadas cursos de capacltaç6es na área . Domínio do conteúdo. Boa 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 
Compromf$SO com o trabalho. Exper~ncla em dodncla 
(desejável). 

CIDAD(: l'OIIÁ 

Professor Ministrar aulas no curso:ASSISTI:NTE DE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM AOMINIST!IAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 10a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 ASSISTENTE AOMINISTRTATIVO, bem como, RECURSOS HUMANOS.REOUIS/IOS EXIGIDOS : Experiência RESERVA VESPERTINO 
outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de comprovada (CTPS ou Declaração de proflssk>nal autônomo NOTURNO 
FDfmação 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 autõnomo com cursos de capacitações na 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e área . Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 
responsabilidade com • efetividade do trabalho. Organizaçio ProatMdade. 
elaboração e revfsão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Exper"ncla em 
de cursos, planos de aulas, critérios de avallaçio. Cumprir normas e docéncla (desejável). 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: srTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA INFORMAÇÃO E CADASTRO 10 a 40hs MATUTINO 
Assistente N2 BAslCO, INTERMEDIARIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COMUNICAÇÃO RESERVA VESPERTINO 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas aflns do curso SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. NOTURNO 
de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQUtsrTOS EXIGIDOS : Exper"ncla c:omprcwada (CTPS ou 
atividades e assessoramento pedagósfco/acadimlco. Orpnlzar, Declaração de profissional aut6nomo reconheck:la em 
elaborar e revisar de diferentes materiais dldátlcos : apostilas, plano de c,rtórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunkação. Proatfvldade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experlfncla em docência 

(desej"-el). 

CIDADE: BALIZA 

Professor Ministrar aulas no curso:ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 10 a 40hs MATUTINO 
Assistente N2 ASSISTENTE ADMINISTRTATIVO, bem como, RECURSOS HUMANOS,REQUtSITQS EXIGIDOS: Experiência RESERVA VESPERTINO 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de comprovada (CTPS ou Oe<:laraçio de proflssk>nal autónomo NOTURNO 
Formação Inicial e Continuada.Exercer atMdades e assessoramento reconhecida em c,rtórlo)na área dos cursos, seja como 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatlva, facllfdade com empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e área . Domínio do conteúdo. Boa comunlcaçlo. 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização ProatMdade. 
elaboraç.lo e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, p~no Assktuldade. Compromisso com o trabalho. Exper"ncla em 
de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e docéncla (desejável). 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógfco. 

Professor Ministrar aulas no curso: SJTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA INFORMAÇÃO E CADASTRO 10a 40hs MATUTINO 
Assistente N2 BÁSICO, INTERMEOIARIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COMUNICAÇÃO RESERVA VESPERTINO 

AVANÇADO, be m como, outros componentes de áreas afins do curso SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. NOTURNO 
de formaçlo, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprcwada (CTPS ou 
atividades e assessoramento pedagóf)co/acadfmlco. Organizar, Declaração de proflsslonal 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, critérios de avallaçio. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área . Oominlo do 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunicação. Proatlvidade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagóp;o. Compromisso com o trabalho. Experlfncia em docf:ncia 

(desejável). 

-• h '-H • 

15,34 

15.34 

15,34 

15,34 

15,34 

15,34 



112 

113 

114 

llS 

116 

COTEC 
(, _..,_ ~,- ... .._,._, 
"1t""'°"' ~-· 

ANEXO 1- EDITAL SP- 003/2021 

S+c,.urMld., 
bt•dod_. 
Aotom~• 

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

CIDADE: ARAGARÇAS 

Professor Ministrar aulas no curso: SJTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, EXCEL FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA INFORMAÇÃO E CADASTRO 10 a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, COMUNICAÇÃO RESERVA VESPERTINO 

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

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

atividades e assessoramento pedagógJco/acad,mlco. Organizar, Declaração de profissional aut6nomo reconhecida em 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos : apostflas, plano de cartórlo)na área dos cursos , seja con,o empregado ou 

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

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteudo. Boa comunlcaçio. Proatfvldade. Assiduidade. 

sempre que Mcessárk) para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Exper~nda em docência 
{desej6vel). 

Profes.sor Mlnfstrar aulas no curso:ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E NEGÓCIOS CADASTRO 10a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 ASSISTENTE ADMINISTRTATIVO, bem como, RECURSOS HUMANOS.REQUts[TOS EXfGIDOS : Experiência RESERVA VESPERTINO 

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

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

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facllldade com emprepdo ou autônomo com cursos de capacitações na 

trabalho em equípe. Autonomia para pesquisa, compromisso e área. Domínio do conteúdo. Boa comunk:ação. 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização Proattvidade. 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiénda em 

de cursos, planos de aulas, critl!rlos de avaliação. Cumprir normas e dodnda (desejável). 

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES T\JRISTICAS , bem como, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TURISMO, ou TURISMO CADASTRO 10 a 40hs MATUTINO 

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

Contrnuada. Exercer atividades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS NOTURNO 

pedaBÓllco/acadêmlco. EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didáticos, apostilas, de profissional autônomo reconhecida em cartórlo)na área 

planos de cursos, planos de aulas, crftl!rlos de avaliação, cumprir normas dos cursos , seja como empresado ou autónomo com 

e diretrizes docentes, bem como as que por vennm1 forem criadas cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógico. cornunlcaçio. Proatlvidade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experlfncla em dodncia 
(desej6vel). 

CIDADE: MONTES CLAROS 

Professor Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA INFORMAÇÃO E CADASTRO 10 a 40hs MATUTINO 

Assistente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO. COMUNICAÇÃO RESERVA VESPERTINO 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas aflns do curso SISTIMAS DA INFORMAÇÃO. NOTURNO 

de formaçio, em Cursos de FormaçJo lnldal e Continuada.Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Exper~ncla comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedaa68ia>/acadêmlco. Organizar, Declaraçio de profissional autõnomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais dld.Stfcos: apostilas, plano de cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

cursos, planos de aulas, crlt4rlos de avallação. Cumprir normas e aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domfnk> do 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, c.onteúdo. Boa comunicaçlo. Proatfvldade. Assiduidade. 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedasógfco. Compromisso com o trabalho. Experl~ncla em dodncla 

(desejável). 

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

Assistente N2 ASSISTENTE ADMINISTRTATIVO, bem como, RECURSOS HUMANOS.R[QUISITQS EXIGIDOS ; Experiência RESERVA VESPERTINO 

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

Formação Inicial e Contlnuad1.Exercer atividades e assessoramento reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 

pedagógíco/acadêmlco. Apresentar atitude pr01tlva, facilidade com empregado ou autl>nomo com cursos de capacitações na 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e área. Dominto do conteúdo. Boa comunicação. 
responsab!Hdade com . efetividade do trabalho. Organização Proativi\dade. 
elaboraçlo e revisão de diferentes materiais didáticos: apostílas, plano Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Exper~ncia em 
de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e dodncla (desejável). 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 
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ANEXO li - EDITAL 003/2021 

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. 

Seguem a ficha com a numeração dos documentos comprobatórios anexados no 

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) 



COliC I~~ 

Secretaria de 
Estado da 
Retomada 

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 003/2021 

Secretaria de 
Estado da 
Aetomada 

ANALISE CURRICULAR - COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERlrNCIAS 

CANDIDATO: 
CPF: N!! da Vaga: 

CARGO: CIDADE: 

* 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. 

Pontos por Pontuação 

Título/Experiência títulos Máxima Resultado 

ÍTEM 

A Doutorado, no país ou no exterior, na área de atuação escolhida. * . 5 5 

B Mestrado, no país ou no exterior, na área de atuação escolhida. * . 3 3 

c Certificado de Especialista reconhecido pelo MEC - carga horária 
2 4 

mínima 360h*. 

D Diploma de Graduação (Bacharel, Licenciatura ou Tecnológico) de 2 4 
conclusão de curso na área de atuação escolhido. * 

E Ensino Médio/Técnico. 2 4 

F Experiência profissional idênticas ou correlatas na área de atuação do 3 15 
cargo (mínimo 06 meses)**. 

G 3 15 

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. 2 10 

(Carga horária mínima de 30h) 

TOTAL 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 timbrado onde se identifique 
o CNPJ endereço e telefone de contato da empresa. 

*Todos os cursos de graduação e especialização devem ser reconhecidos pelo MEC. 

* * 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 



Secretaria de 
Estado da iiiiiiiíllll!I 

CORC IF~ 
lletomada ~ 

DATA 

15/02/2021 

19/02/2021 

19/02/ a 

25/02/2021 

26/02/2021 

01/03 a 

02/03/2021 

03/03/2021 

04/03 a 

08/03/2021 

09/03/2021 

10/03 a 

11/03/2021 

12/03/2021 

ANEXO IV- EDITAL 003/2021 

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE LOCAL 

Publicação no Diário Oficial do Estado de Goiás Diário Oficial do Estado de Goiás 

Publicação Edital de Abertura 
Internet, no site 

www. funda caoa nta res.org. br LE!rocessoseletivo 

Período de Candidatura 
Internet, no site 

www .fu nd acaoa nta res.org.br L1:1rocessoseletivo 

1! Etapa - Divulgação Preliminar do Resultado da Análise Internet, no site 

Curricular www.fundacaoantares.org.brL1:1rocessoseletivo 

Interposição de Recursos da Análise Curricular Preliminar 
Internet, no site 

www.fundacaoantares.org.brL1:1rocessoseletivo 

Resultado da Interposição de Recurso da Analise Curricular Internet, no site 

e Resultado Final da Analise Curricular www. fu nd acaoa nta res.org.br L1:1rocessoseletivo 

2! Etapa - Período Realização do Teste Prático 
Internet, no site 

www.[undacaoantares.org.brLerocessoseletivo 

Resultado Preliminar após Teste Prático 
Internet, no site 

www.[undacaoantares.org.brLerocessoseletivo 

Interposição de Recurso do Resultado Preliminar após Teste Internet, no site 

Prático www.[undacaoantares.org.brLerocessose/etivo 

Resultado da Interposição de Recurso do Resultado Internet, no site 
Preliminar após Teste Prático e Resultado Final www.[undacaoantares.org.brLerocessoseletivo 

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 003/2021 

PROGRAMA TESTE PRÁTICO 

TESTE PRÁTICO (100) Pontos 

ORIENTAÇÕES 

Secretaria de 
Estado da 
Retomada 

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 após o Resultado Final da Analise Curricular, 

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. 


