
RESULTADO PRELIMINAR DA ANÁLISE CURRICULAR EDITAL 003/2021· 

COTEC: CUIO DOMINGOS MAZONETTO 

ODADE: CERfS 

NI CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS 

01 Professor Ministrar aulas no curso: MASSAGEM , MASSOTERAPIA ~ : CURSO SUPERIOR EM FISIOTlRAPJA, 
Assistente N2 , CUIDADOR DE IDOSOS bem como, outros componentes de áreas afins ESTtnCA. REQUISITOS EXIGIDOS; Experiência comprovada 

do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada. (CTPS ou Declaração de profissional aut.õnomo reconhecida 

Exercer atividades e assessoramento pedagóglco/acadlmlco. Organizar em cartório) na área dos cursos , seja como empregado ou 

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

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

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. (desej6vel) . 

02 Professor Ministrar aulas no curso: INGl.ts • PORTUGU!s bem como, outros ~ : QJRSO SUPERIOR EM lfTR.AS • INGLtS. 

Ass istente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cu~ de R,QUI~~ ~XIGIQQS • Experl6ncia 

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

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes reconhedda em cartório) na área dos cursos , seja como 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, ?'anos de aulas, crilhios empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

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

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

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

docência (desejável) . 

03 Professor Ministrar aulas no curso: BAlCONISTA DE FARMÁCIA. bem como, Formação: QJRSO SUPERIOR EM FARM.4aA. 

Assistente N2 outros componentesde áreas afins dos cursos de formação, em CtJrsos REQUISITOS: Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

de Formação lnldal e Continuada, e,cercer atividades e assessoramento de profissional aut6nomo reconhecida em cartório) na área, 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes seja como empregado ou autónomo com cursos de 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios capacitaçlSes na àrea. Oornfnro do conteúdo, boa 
de avallaç.ão, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que comunicação, proatividade, assiduidade, compromisso com 

por ventura forem criadas, sempre que necess,rio para a melhoria do trabalho. Experifnda em docência (desejável). 

desempenho pedagógico. 

04 Professor Ministrar aulas no curso: LIBRAS, E CUIDADOR DE IDOSOS, bem como, Formação: QJRSO SUPERJOR EM QUALQUER ÁREA COM 
Assistente N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de CURSOS DE QUALIFICAÇÃO EM LIBRAS. 

Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS: Expertênda comprovada (CTPSou Oedaraçio 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilldade 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. Domln/o do conteUdo, boa 
Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: comunicação, proatMdade, assiduidade, compromisso com 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de ava Ilação. trabalho. Experfãncia em docênda (desejável). 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que porventura 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

os Professor Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros ~ : ENSINO MtOIO COMPlETO, COM CURSOS 
Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUAU RCAÇÃO EM CABELEIREIRO. 

FormaçJo Inicial e Contfnuada. Exercer atfvtdades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

pedagóglco/acadfmlco. Apresentar atitude proativa, facilidade com Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e cartório) na área dos cursos , seja como empregado ou 
responsabllldade com a efetividade do trabalho. Organização autónomo com cursos de capacitações na área. Oom/nlo do 

elaboração e revisão de diferentes materiais dtdátlcos: apostilas, plano conteúdo. Boa comunlcaçio. ProatMdade. Assiduidade. 
de cursos, planos de aulas, critérios de avatlação. Cumprir normas e Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, (desej6vel) . 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

06 Professor Ministrar aulas no curso: MAQUIAGEM bem como, outros ~ : ENSINO MiDIO COMPLETO, ou TtCNICO e 
Aux/1/arNl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou CURSOS ESPEd RCOS •m MAQUIAGEM. 

Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUl~!IQ! ,xlGI~ i 
pedagóg!co/acadfmlco. Organizar , elaborar e revisar de diferentes Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios profisslonal autónomo reconhecida em cartório) na área 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do cursos de capacitações na área. Oomlnio do conteúdo. Boa 
desempenho pedagógico. comunicação. Proattvfdade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experlfncla em docência 
(desej6vel). 
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Professor Minfstrar aulas no curso: BARBEIRO, bem como, outros componentes ~ : ENSINO Mtoto COMPLETO, C.OM aJRSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxiliar Nl de áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e OE QUAUACAÇÃO EM BARBEIRO. 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento RfQUtsrros fXIGIOOS : Experiblcla comprovada (CTPS ou 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atltude proativa, faa1k:lade ex>m Oedaração de profissional autónomo 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. autónomo com cursos de capacitações na área. Oominlo do 
Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: conteúdo. Boa comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 
apostflas, 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 

pedagót!lco. 

Professor Ministrar aulas no curso: DESIGNER OE SOBRANaLHAS, bem como, ~ : ENSINO Mto,o COMPLETO, COM CURSOS GISELE DAIANA BATISTA OC1/DC2/NFC 

Auxtliar Nl outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de OE QUAURCAÇÃO EM DESIGNER DE SOBRANCELHAS. OLIVEIRA 

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

pedagógk:o/acadêm ico. Apresentar atitude proativa, facilidade com Experffncfa comprovada (CTPS ou De<:lar1çio de 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e profissional autónomo reconhecida em cartório) na área 

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

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

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

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

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

Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEDIOJRf, bem como, outros ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS FRANCIEU NUNES DOS 

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

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

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facilidade com comprovada (CTPS ou Oeciaração de profissional 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 empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano área . Oomlnlo do conteúdo. Boa comun icação. 

de cursos, planos de aulas, critl!!rios de avaliação. Cumprir normas e Proattvldade. 

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

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

Professor Ministrar aulas no curso: CONFEITEIRO, bem como, outros ~ : ENSINO MtDIO COMPl.ETO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

AuxlHar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM CONFEITARIA E CULINÁRIA EM 

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

Professor 

AuxfHar Nl 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, fac/Udade com Expertfncla comprovada (CTPS ou Declaração de 

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

responsabl'11dade com a efetividade do trabalho. Organização dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 

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

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e comunicação. Proatfvidade. 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). 

Ministrar aulas no curso: ARTESÃO OE PINTURA EM TEODO,BOROADO 
A MÃO, PINTURA EM TELA, bem 

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

Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer atfvfdades e 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatlva, 

facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, 

compromisso e responsabilidade com a efetMdade 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 necessárfo para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

~ : ENSINO Mtoro COMPlETO, COM CURSOS 

DE QUALIRCAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TEODO E 

BORADO A MÃO. REQUISITOS 

~Experiê:ncla comprovada (CTPS ou OeclaraçJo 
de proflss lonal autônomo reconhecfda em cartório) na área 

dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

cursos de capacitações na área. Domfnlo do conteúdo. Boa 

comunlcaçio. ProatMdade. Assidu idade. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(de, ejável). 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

Professor M fnlstrar aulas no curso: M ECÃNICO Of REFRIGERAÇÃO E ~ : ENSINO MtOIO COMPLETO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxiliar Nl QJMATIZAÇÃO, bem como, outros componentes de áreas afins do OE QUALIFICAÇÃO EM MECÃNICO DE REFRIGERAÇÃO E 

curso de formação, em Cursos de Formação In icial e Contfnuada. Exercer QJMATIZAÇÃO. RfQUISrros 

atfvidades e assessoramento pedag6glco/acadffllk:o. Apresentar ~Experifnda comprovada (CTPS ou Declaração 

atitude proativa, facilidade com trabalho em equipe. de profissk>nal autônomo reconhecida em cartório) na área 
Autonomfa para pesquisa, compromisso e responsabilidade com a dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 

efetividade do trabalho. Organização elaboraçio e revisão de diferentes cursos de capacitações na área. Domínio do conteUdo. Boa 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aula,;, trfterfos comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

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

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

necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

ODADf: ITAPAO 

DCl 

13 Professor M inistrar aulas no curso: INFORMÁTICA BÁSICA, EXCEL BÃSICO, FORMAÇÃO OJRSO SUPERIOR EM O!:NCAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

Assistente N2 INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, INSTRUTOR DE COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
APRENDIZAGEM EM INFORMÁTICA, bem como, oub'os componentes SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

de áreas afins do curso de formaçJo, em Cursos de Formação lnkJal e REQUISrros EXIGIDOS : Experifncla comprovada (CTPS ou 
Continuada. Exercer atividades e assessoramento Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

pedagóg!co/acadêmico. Organizar, elaborar e revfsar de diferentes cartóno) na área dos cursos , seja como empregado ou 

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

de avatração. Cumprir normas e diretrizes docentm, bem corno as que conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Asslduídade. 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a methoria do Compromisso com o trabalho. Experitncla em docência 
desempenho pedagógico. (desejável). 



15 

COl'EC 
Professor M inistrar aulas no curso: ARTESÃO DE PINTURA EM TEODO, BOROAOC> ~ : ENSINO Mtoto CX>MPlfTO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Aux!Uar Nl A MÃO, PINTURA fM TU.A. bem OE QUAUACAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TEODO E 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em BORAOO A MÃO. ~ 
Cursos de Formação lnldal e Continuada. Exercer atMdades e ~Experifnda comprovada (CTPS ou Declaração 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude pro11tfva, de proftsslonal autónomo reconhecida em cartório) na área 
facilidade com trabalho em equipe. Autonomla para pesquisa, dos cursos , sejl como empregado ou autônomo com 
compromisso e responsabllldade com a efetMdade do trabalho. cursos de capacitações oa área. Oominio do conteúdo. Boa 

Organização elaboração e revi$ão de diferentes materiais dkUtkos: comunlcaçlo. Proe~ Assiduidade. 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, criterios de avaUaçlo. Compromisso com o trabalho. Experiência em doctncia 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável). 
forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagóslco. 

Professor Ministrar aulas no curso: MANIOJRE E PEDICURE, bem como, outros ~ : ENSINO MtOIO CX>MPlETO, COM OJRSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxlllar N1 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cul"$0S de OE QUAUACAÇÃO EM MANICURE E PfOICURE. 

Formação Inicial e ContlnuM:la. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS i Ex~nda 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autônomo 

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

responsabflldade com a efetividade do trabalho. Organização empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 

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

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

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. ~nc:la (desejável). 

16 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE REOJRSOS HUMANOS, 

ANALISTA OE NEGÓCIOS, ASSISTENTE 

FORMAÇÃO: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, OU RONE ROSA MARTINS 
Assistente N2 RECURSOS HUMANOS. 

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

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

atividades e assessoramento pedag6gtCO/acadêmico. Organizar, àrfea, seja como empregado ou autonómo com cursos de 

elaborar e revfsar diferentes materiais dktáticos: apostilas, ptano de capacitações na àrea. Domínio do conteúdo, boa 

cursos, planos de aulas, crltl!rlos de avallaçio, cumprir normas e comunlcaç:Jo, proatfvidade, assiduidade, compromfsso com 
diretrizes docentes, bem como as que porventura forem aiadas, trabalho. Experffncf.a em docéncla (desejável). 

sempre que necessário para a melhoria dol desernpenhõ pedagógfco. GUSTAVO HENRIQUE 

C.OECASTRO 

LUCIANO ROORIGUES 

SANTANA 

17 Professor Ministrar cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXa.L BÁSICO, FORMAÇÃO : OJRSO SUPERIOR EM OENOAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

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

Continuada. Exercer atividades e assessor1mento REQUISITOS EJOGIDOS : Experif:ncla comprovada (CTPS ou 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revfsar diferentes Oeclaraç8o de proflsslonal autônomo reconhecida em 

materiais dld,tfcos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, cartório) na área dos cursos , seja como empresado ou 
critérios de avalfaçlo, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como autõnomo com cursos de capadtaçOOS na área. Oomlnlo do 

as que por ventura forem criadas sempre que necessário para a conteúdo. Boa comunlcaçio. ProatMdade. Assiduidade. 

melhorla do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
(desej,vel). 

18 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE REOJRSOS HUMANOS, 
ANALISTA DE NEGóclOS, ASSISTtNTE 

FORMAÇÃO: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 

19 

20 

Assistente N2 REaJRSOS 
ADMINISTRATIVO, bem como, outros componentes de ãreas afins do HUMANOS.REQUISITOS: Experifncla comprovada (CTPS ou 

curso de tormaçio, em Cursos de Formação Inicial e Continuada . Exercer Declaração de profissk>nal autônomo reconhecida em 

atividades e assessoramento pedagógico/~- Organllar, cartório) na àrfe.a, seja como empregado ou auton6mo com 
elaborar e revisar diferentes materiais didáticos: apostilas, ptano de cursos de capadt:ações na àrea. Domínio do conteúdo, boa 

cursos, planos de aulas, critérios de avallaçlo, cumprir normas e comunicação, proatfvldade, assiduidade, compromisso com 

diretrizes doc;entes, bem como as que porventura forem criadas, trabalho. Experitncla em docência (desejável). 

sempre que necessário para a melhoria do( desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: INGlts • PORTUGUts bem como, outros ~ : CURSO SUPERIOR EM LETRAS e INGL!s. 

RfQUISffQS EXIGIDOS • Experiência Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de 

Formação In icial e Contfnuada. Exercer atMdades e assessoramento comprovada (CTPS ou Dedaraçio de proflsslonal autônomo 

pedag6glco/acadfmlco. Organizar, elaborar e revfsar de diferentes reconhecida em cartório) na área dos cursos, seja como 

materiais didáticos: apostflas, plano de cursos, planos de aulas, critérlos empregado ou aut6nomo com cursos de capacltaç6es na 

de ava liação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que área. Oomfnk) do conteúdo. Boa comunicação. 

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

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

dodncla (desejável). 

~ : CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA 

RONE ROSA MARTINS 

LUCIANO ROORIGUES 

SANTANA 

LEIDIANE lAUREANO DE 
CASTRO 

JOSIÊ FELICIANO Professor 

Assistente N2 ou áreas affns. REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência BERNAROES NETO 

44 

29 

NFC 

44 

NFC 

36 

49 Ministrar aulas no eixo de: RECURSOS NATURAIS, bem como, outros 

componentes de áreas afins do curso de formaçJo, em Cursos de 

Formaçlo Inicial e Continuada. Exercer atMdades e assessoramento 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revfsar de diferentes 

comprovada (CTPS ou Oedantçio de profissional autônomo t-G_ESSI_ C_A_XA_ VI_E_R _TO_R_R_ES-+---.-5---t 

reconhecida em cartório) na área dos cursos , seja como 

21 

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

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

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

desempenho pedagógico. 

empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 

área. Oomlnlo do conteúdo. Boa comunicação. 

ProatMdade. Assiduidade. 

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

LARISSA URZEOO 

ROORtGUES 

SIMONE DE FREITAS 
CHACON 

VAll:RIA UMA DA 5'LVA 

FEUPPE MARTINS 

OAMACENO 

Professor Minfstnlr aulas no curso: ARTESÃO OE PCNTURA EM TEO DO,BOROADO ~ : ENSINO MtOIO COMPLETO, CX>M aJRSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 
Auxlllar Nl A MÃO, PINl\JRA EM T!l ,A. bem DE QUAUACAÇÃO EM PCNl\JRA EM TELA E TEODO ! 

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

Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e ~Experi~ta comprovada (CTPS ou Declaração 

assessoramento pedag6t:ico/acadfm5co. Apresentar atitude proat:tva, de proftsslonal aut6nomo reconhecida em cartório) na área 

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

compromisso e responsabilidade com a efet:Mdade do trabalho. cursos de capecitações na área. Oomfnio do conteúdo. Boa 

Organização elaboraçlo e revfslo de diferentes materiais dWtkos: comunk:açlo. ProatMdade. Assiduidade. 

apostflas, pfano de cursos, ptanos de aulas, crftéóos de awllaçlo. Compromisso eom o trabalho. Experil!ncla em c:loüncla 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura {desejável) . 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagóslco. 

29 

28 

21 

DCl 
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22 Professor Ministrar aulas no curso: MANIOJRE E PEDIOJRf, bem corno, outros ~ : ENSINO Mtolo CX>MPl.fTO, CXlM QJRSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxilfar Nl componenta de áreas afins do curso de formação, em CU™>S de OE QUALIFICAÇÃO EM MANIOJRE E PfDIOJRE. 

Formação Inicial e Continuada .Exercer atMdades e assessoramento REQUISrT~ EX!là!DOS : Experiência 
pedagógico/acadêmico. Apresent.ar atitude proativa, fadtidade com comprovada {CTPS ou Dedaração de proffssional aut.õoomo 

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

responsabilidade com . efetfvfdade do trabalho. Organização empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 

elaboraçlo e revlslo de diferentes materlafs didáticos: apostjJas, plano área. Domínio do conteüdo. Boa comunicação. 
de cursos, planos de aulas, erf~rios de avalJaçlo. cumprir ~s e Pro,tMd1de. 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assiduidade. Compromfsso com o trabalho. Experiência em 

sempre que necesdrio para a melhoria do desempenho pedagógico. doc6ncl• (desejável). 

23 Professor Ministrar aulas no curso: operador de proces.101 quimk:ot industriais• ~ : QJRSO SUPERIOR EM ENGENHARIA ERICH POTRICH 32 

Assistente N2 petroqui mle01 e jreas afim bem como, outros componentes de áreas QUÍMICA, QUÍMICA ou GRADUAÇÃO EM QUALQUER MATEUS VINICIUS OCl/NFC 
afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e mA CX>M TTO<ICO EM CASAGRANDE DA SILVA 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento QUÍMICA.RfQ!,!IS~ glGI~ : Experihlcla 

pedagóglco/acadtmk:o. Organizar, elaborar e revisar de diferentes comprovada (CTPS ou Deda,açlo de proftssk>nal autónomo MARCIO GONÇALVES NFC 
mate/fals didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios reconhecida em cartório) na área dos cursos , seja como FRANCO 
de avallaçlo. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 

ALANO VIEIRA DA SILVA OC1/DC2/NOC/N 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do ,rea. Domink> do conteúdo. Boa comunicação. 

NETO FC 
desempenho pedagógk:o. Proat:Mdade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experitnda em 

doc6nda (desejável). 

ODADE: ARUANÃ 

24 Professor Ministrar cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL sAs1co, FORMAÇÃO : OJRSO SUPERIOR EM OtNOAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

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

Continuada. Exercer atlVldades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experi~ncla comprovada {CTPS ou 

pedagóglco/acad,mlco. Organizar, elaborar e revisar diferentes Declaração de profisslonal autónomo reconhecida em 
materiais d/djtlcos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas , cartórfo)na área dos cursos • seja como empregado ou 

critérios de avallaçlo, cumprir normas e direbizes docentes, bem corno autónomo com cursos de capacitações na ,rea. Domínio do 

as que por ventura forem criadas sempre que necessário para a conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

melhoria do desempenho pedagóslco. Compromisso com o trabalho. Experiência em doc!ncla 

(desejável). 

25 Professor Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES TURISTICA.S , bem corno, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TURISMO, ou NÃO HOUVE INSCRITOS 

Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e QUAl.QUER GRADUAÇÃO COM aJRSOS ESPEORCOS EM 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

pedag6glco/acad6mlco. EXIGIOOS : Experifnda comprovada (CTPS ou Oeclaraçlo 

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

µfenos de cursos, planos de aulas, cr1térios de avaliação, cumprir dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

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

criadas sempre que necess,rio para a melhoria do desempenho comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 

pedagógico. Comprom isso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejáv•I). 

26 Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO OE PINTURA EM TfODO,BOROADO ~ : ENSINO MtDIO COMPt.fTO, COM QJRSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxlllar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA, D• QUAURCAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TEODO E 

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

do cuno de formaçio, em Cursos de Formação Inicial e REQUIS~ ,xtGI~ · Experiência 

Continuada.Exercer atMdades • assesSOJamento comprovada (CTPS ou Oedaração de profissional aut6nomo 

pedag6gico/aca~m5co. Apresentar atitude proativa, facfUdade com reconhecida em cart6r1o)na ,rea dos cursos , seJa corno 

trabalho em equipe. Autonomia pa,. pesquisa, compromisso e empregado ou autõnomo com cursos de ca~lt:aç.ões na 

responsabilidade com a efetMdade do trabalho. ,rea. Domínio do conteúdo. Boa comunlcaçlo. 

Organlzaçlo elaboraçlo e revisão de diferentes materiais didjttcos: Proatlvldade. 

apostilas, ~•no de cursos, pfanos de aulas, critérios de avaliação. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

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

forem criadas, sempre que necesdrio para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

27 Professor Ministrar aulas no curso:MANICURE E PfOlaJRE, bem como, outros ~ : ENSINO MtDIO COMPUTO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de D• QUALIFICAÇÃO EM MANlaJRE E PEDlaJRE. 

Formaçlo Inicial e Continuada.Exercer attvldades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experifncla 

pedagóglco/acadtmJco. Apresentar atitude proativa, facilidade com comprovada {CTPS ou DeciaraçJo de profissional autónomo 

trabalho em equipe. Autonomia pa,. pesquisa, compromisso e reconhecida em cartório)mi área dos cursos , seja corno 

responsabllldade com . efetividade do trabalho. Organização empregado ou autõnorno com cursos de capacitações na 

e!aboraçJo e revislo de diferentes materiais dldâticns: apostitas, ptano área. Oomfnio do conteúdo. Boa comunlcaçlo. 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir nonnas e ProatMdade. 

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

sempre que necess,rio para a melhoria do desempenho pedagógico. doc6ncla (desejável). 

ODADf:CJUXAS 

28 Professor M inistrar cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXaL BAs1co, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM OtNOAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 
Assistente N2 INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, bem como, COMPVTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

outros componentes de àreas affns do curso de Formação Inicial e SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS fX.IGIDOS : Experifncia comprovada (CTPS ou 

pedagógíco/acadfmlco. Organizar, elaborar e revisar diferentes Declaração de proflsskmal autônomo reconhedda em 
materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, ~anos de aulas, cartórfo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

critérios de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
as que por ventura forem criadas sempre que nece»ario para a conteudo. Boa comunicação. Proattvkfade. Assiduidade. 

melhoria do desempenho pedagógJco. Compromfsso com o trabalho. Experifficla em d<x:tncla 

{deseJ,vel). 

29 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RfQJRSOS HUMANOS, Formação: QJRSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, OU RONE ROSA MARTINS 44 
Assistente N2 ANALISTA DE NEGÓOOS, ASSISTENTE RfQJRSOS HUMANOS. LUOANO RODRIGUES NFC 

ADMINISTRATIVO, bem como, outros componentes de treas afins do REQUISITOS: Experiência comprovada (CTPSou Declaração SANTANA 
curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer de profissional autõnomo reconhecida em cartório) na 

atfvldades e assessoramento pedagógico/acadêmk:o. Organizar, àrfea, seja como empregado ou auton6mo com cursos de 

elaborar e revisar diferentes materiais dldjtlcos, apostilas, ~ano de capacitações na àrea. Domínio do conteúdo, boa 
cursos, planos de aulas, critérios de avallaçio, cumprir normas e comunfcaçlo, proatfvfdade, assiduidade, compromisso com 

dlretrtzes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, trabalho. Experifflda em docência (desejjvel) . 

sempre que necessjrio para a melhoria dol desempenho pedagógico. 
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30 Professor Ministrar aulas no curso:AMOSTRADOR OE MINlRK>s, OPERADOR DE ~ : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA ERIOi POTRIOI 32 

Assistente N2 PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS, QUÍMICA, ou GRADUAÇÃO EM QUAi.QUER J.AfA COM 

OPERADOR DE MINAS e á reas a fim bem como, outros componentes de Tt <NJCOEM MATEUS VINICIUS DCl/NFC 

áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e MINERAÇÃO.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência CASA.GRANDE DA SILVA 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou DecJaraçJo de profissional autônomo 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja como MARCIO GONÇALVES NFC 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios empregado ou autónomo com cursos de capacitações na FRANCO 
de avall1çio. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que área. Domlnk> do c:onteúdo. 8oa comunlcaçio. 
porventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do ProatMdade. 

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

docência (desejável). 

31 Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECDO,BORDAOO ~ : ENSINO MtDJO COMPLETO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxlllar Nl A MÃO, PINTURA EM TElA, bem OE QUAUACAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TEODO E 

como, outros componentes de áreas afins do curso de fonnação, em BORADOAMÃO.~ 
Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e ~ Expe~ comprovada (CTPS ou Oeciaraçio 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proattva, de profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 

facilidade com trabalho em equipe, Autonomia poro pesquisa, do, cursos , seja c:omo empregado ou autônomo c:om 

compromisso e responsabilidade com a efetMdade do trabalho. cursos de capacitações na área. Domlnlo do conteúdo. Boa 

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

pedagógico. 

32 Professor Ministrar aulas no curso:MANICURE E PEDICURE, bem corno, outros ~ : ENSINO MtOJO COMPLETO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxll/ar Nl componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de DE QUAUFICAÇÃO EM MANlaJRE E PEDIOJRE. 

Formação l nlclal e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUIS!IOS EXIGIDOS : Experiência 

pedagótl:lco/acadêmlco. Apresentar atitude pr~tlva, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de proflsslonal autônomo 

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

responsabilidade com . efetividade do trabalho. Organização empregado ou aut6nomo 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 avallação. Cumprir normas e Proatfvidade. 

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

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

ODAOE: MOZARLANDlA 

33 Professor Ministrar cursos: SISTEMAS OE INFORMAÇÃO, EXCEL BÃSJCO, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM OtNOAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

Assistente N2 INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, bem como, COMPUTAÇÃO, o u ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO. 

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

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

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

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

critérios de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como capacitações na ,rea. Domínio do conteúdo. Boa 

as que por ventura forem criadas sempre que necessário para a comunicação. Proatfvidade. Assiduidade. 

melhoria do desempenho pedagótl:ico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável) . 

34 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, Formação: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, ou RONE ROSA MARTINS 44 

Assistente N2 ANALISTA DE NEGóclOS, ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS. 

ADMINISTRATIVO, bem como, outros componentes de áreas afins do REQUISITOS: Experf6nc:ia comprovada (CTPS ou Declaração 

curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer de proflssk>nal aut6nomo reconhecida em cartório) na 

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

elaborar e revisar diferentes materiais didáticos, apostilas, plano de capacitações na àrea. Dominlo do conteüdo, boa 

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir normas e comunicação, proattvidade, assiduidade, compromisso com 

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

sempre que necessário para a melhoria dol desempenho pedagógico. 

35 Professor Ministrar aulas no curso:AMOSTRAOOR DE MINtRtOS, OPERADOR OE ~ : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA ERICH POTRICH 32 

Assistente N2 PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAJS, QUÍMICA, ou GRADUAÇÃO EM QUAi.QUER ÁREA COM MATEUSvtNICIUS DCl/NFC 
OPERADOR DE M INAS e áreas afim bem como, outros componentes de Tta<JCOEM CASA.GRANDE DA SILVA 

áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação lnkJal e MINERAÇÃO.REQUISITOS E)(JGIQQS: Experiência 

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

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

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

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

por venb.Jra forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do Proativldade. 

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

docência (desejável) . 

36 Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECOO,BORDAOO ~ : ENSINO MfDIO COMPlETO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxlllar Nl A MÃO, PI NTURA EM TElA, bem DE QUAUACAÇÃO EM PINTURA EM TElA E TECDO E 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORADOAMÃO.~ 
Cursos de Formação In icial e Continuada.Exercer atfvldades e EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

assessoramento pedagótl:ico/acadêmlco. Apresentar atitude proativa, de proflsslonal autônomo reconhecida em cartório)na área 

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

compromisso e responsabllldade com a efetividade do trabalho. cursos de e.paclt.ações na área. Oomlnlo do conteUdo. Boa 

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

pedagógico. 

COT!C ~IIERNADOR OTÁVIO LA&f 

OOAOf: GOIAN6JA 

NI CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO 

37 Professor Ministrar aulas no curso: EIXOS TECNOLÓGICOS SEGURANÇA E ~: CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA OVIL. ou JOIAN1AS DA SILVA 
37 

Assistente N2 INFRAESTRUTURA, bem como, outros componentes de áreas afins do GRADUAÇÃO EM QUAi.QUER ÁREA COM TtCNJCO EM CARVALHO 
curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer SEGURANÇA DO CHARLES CAMPOS 

33 atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.Organizar , TRABALHO.RfQ!.!I~~ EXIGI~ · ExperiAncla MONTEIRO 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostllas, plano de comprovada (CTPS ou Declaração de proflsslonal autônomo GUSTAVO HENRIQUE 

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e reconhecida em cartórfo)na área dos cursos, seja como C.DECASTRO 
29 

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedag6glco. área. Domfnk> do conteúdo. Boa comunicação. 

Proattvldade. 

Assíduidade. Compromisso com o trabalho. ExperfAncla em JEAN CARLOS OE JESUS 
DC1/DC2/NFC 

docência (desejável). SILVA 



38 

39 

COlEC 
Professor Ministrar aulas no curso: CORTt E COSTURA. e áreas afim bem como, ~ : ENSINO Ml DIO COMPlfTO, c::om 'ftCNICO e FERNANDA SIMÃO 

Auxiliar Nl outros componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de ou QJRSOS ESPE:dACOS OE CORTE E COSTURA. AMANCIO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento MODELAGEM • irHS 

Professor 

Assistente. N2 

pedagógfco/acadêmlco.Organlzar , elaborar e revisar de diferentes afins.REQUISITOS EXIGIDOS i Experiência comprovada 

materiais dld•tlcos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios (CTPS ou Oedaraçlo de profisslonal autónomo reconhecida 

de avallaçio. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que em cartórlo)na área dos cursos , seja como emprq:ado ou 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do autônomo com cursos de capacitações na área . Domínio do 

desempenho pedag6&1co. conteúdo. Boa comunkaçlo, Pro1tMdade. 
Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experffncia em 

d~nda (desejávef). 

CJDAOf: IIARIIO ALTO 

Min istrar aulas no curso: ASSISTENTt DE RfaJRSOS HUMANOS, 

ANALISTA DE Nf GóoOS, bem como, 
~ : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO ou LUDMIUA MARTINS OE 

GAADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM ESPEOALIZAÇÃO MELO 

DC1/DC2/NOC/ 

40 

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

Formação lnk:lal e Continuada.Exercer atMdades e assessoramento 

pedagóglco/acad~lco. Organizar , elaborar e revfsarde diferentes 

materfals didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios 
de avallaçlo. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que 

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

EM GESTÃO EM LOGISTlCA,,REOJRSOS HUMANOS, ,_H_O_R_T_ENC_ IA_ MA_ T_IAS_ O_E-+------1 

RfQUlsrrQS [ XIGIOOS : Expe~nda comprovada (CTPS ou CASTRO DC2/NFC 

Declaração de proftsslonal autônomo reconhecida em t-,0" 1M= 1uso=N--DA_ SI_LV-A-1---NFC,-,----i 

cart6rio)na área dos cursos , seja como empregado ou CAMPOS 
autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

conteúdo. Boa comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experi6ncla em dodncla 

(desejável) . 

40 Professor Ministrar aulas cursos: stmMAS Df INFORMAÇÃO, EXCEL BÁ.SICO, FORMAÇÃO : OJRSO SUPERIOR EM a!NCAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

Assistente N2 INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, bem COMP\ITAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

como, outros componentes de àreas afins do curw de Formaçio Inicial SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

e Continuada. Exercer atividades e assessoramento RfQUISrTOS EXIGIDOS : Exper16ncla comprovada (CTPS ou 

pedagóglc:o/acad6mlco. Organizar, elaborar e r-t!'mar diferentes Declaração de profissk>nal autônomo reconhecJda em 

materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 
critérios de evalJaçlo, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como eutõnomo com cur,os de capacitaçlSe:s na árH. Domínio do 

as que por ventura forem criadas sempre que necessário para a conteúdo. Boa comunlc.lçlo. Proatfvidade. Assiduidade. 

melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Expe~ncia em docf:ncla 

(desejável). 

41 Professor Ministrar cursos: AGENTE OE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, FORMAÇÃO : QJRSO SUPERIOR EM TURISMO, OU ALESSANDRA DE 49 

42 

43 

44 

Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de Formação lnk:ial e QUALQUER GRADUAÇÃO CX>M aJRSOS ESPEORCOS EM ALMEIDA CAMPOS 

Continuada. exercer atMdades assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

pedagóglco/aa,dlmlco. EXIGIDOS : Experi6nda comprovada {CTPS ou Declaraçlo 

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

planos de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir dos cursos , seja como empre.gado ou autônomo com 

normas e diretrizes docentes, bem corno as que por ventura forem cursos de capacitaçlSe:s na área. Domínio do conteüdo. Boa 

criadas sempre que necessário para a melhoria do desempenho comunk:ação. ProatMdade. Assiduidade. 
pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experi6ncla em doc~ncla 

(desejável) . 

Professor Ministrar aulas no curso:CONFEITfl RO, bem como, outros componentes ~ : ENSINO Mtoto COMPLETO, COM OJRSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 
Aullfllar Nl de áreas affns do curso de formaçlo, em Cunos de Formação Inicial e DE QUAURCAÇÃO EM CONR:lTARIA E CUUNAAIA EM 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento GERAL RfQUISJTOS EXIGIDOS : 
pedag6glco/acad6mico. Apresentar atftude proativa, facilidade com Experi6ncfa comprovada (CTPS ou Declaração de 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e profissional autõnomo reconheck:la em cartório)na ârea dos 

responsabllldade com a efetividade do trabalho. Organizaçlo cursos . seja como empregado ou autõnomo com cursos de 

elaborac;io e revisão de diferentes materiais dldátk.os: apostilas, plano c:apacitaçlSe:s na área. Domfnlo do conteúdo. Boa 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliaçio. Cumprir normas e comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 

diretrizes docentes, bem como as que por venb.Jra forem criadas, Compromisso com o trabalho. Exper~ncla em doc6ncla 

sempre que nec.as4rlo para a melhoria do desempenho pedagógico. (desei'val). 

Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO OE PINTURA EM TEOOO,BOROAOO ~ : ENSINO M t DtO COMPLETO, COM OJRSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxlllar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA. bem OE QUAUACAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TEO OO E 

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

Professor 

Assistente N2 

Cursos de Formação Inicial e Contfnuada.Exercer atMdades e EXIGIDOS· Ellperilncla comprovada (CTPS ou Declaração 

assessoramento pedagóglco/acad~mko. Apresentar atitude proatfva, de proftsslonal autônomo reconhecida em cartór1o)na área 

facilk:lade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, dos cursm , seja como empregado ou aut6nomo com 

compromisso e responsablHdade com a efetivktade do trabalho. cursos de capacltaç&!s na área. Domlnlo do conteüdo. Soa 

Organfzaçlo elaboração e revtsio de dfferentes materiais dkUtkos: comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 

apostilas, plano de cursos, pianos de aulas, critérios de avaliação. Compromisso com o trabalho. Expe,1blc:la em doc6ncla 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por- ventul'I (desejável). 
forem crfadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

QOADI!: PIIIDRl! llfRNMDO 

Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, 

ANALISTA DE NEGóaOS, bem como, 

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

RONE ROSA. MARTINS 44 

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

Forrnaçlo lnklal e Continuada.Exercer atMdades e assessoramento 

pedag6glco/acad6mlco. Organizar . elaborar e revisar de diferentes 

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

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do 

EM GESTÃO EM LOGISTICA,,REQJRSOS HUMANOS. ,__G_UST_ A_VO_ H_EN_ RI_Q_U_E -+----- --1 
REQUISITOS EXIGIDOS ; Exper16ncia comprovada (CTPS ou e.OE CASTRO 29 

Deelaraçlo de proflssk>nal autônomo reconhecJda em r-H--EN- R-IQ_U_E_D_A_SI_L_VA- M-+--2-1---I 

cart6rlo)na área dos cursos , seja como empregado ou FRANÇA 

autõnomo com cursos de capacitações na área. Oomfnlo do 
conteúdo. Boa comunk:ação. Proatlvfdade. Assiduidade. 

desempenho pedagógico. Compromfsso com o b'abalho. Experiência em docência 

(desejável) . 

4S Professor Ministrar aulas cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL B.ÃSICO, FORMAÇÃO : aJRSO SUPERIOR EM C!NOAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

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

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

pedagóglco/acad6mlco. Or1anizar. elaborar e revisar diferentes Declaração de profissJonal autõnomo reconhecida em 

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

critérios de eval/açlo, cumprfr normas e diretrizes docentes, bem! como autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

as que por ventura forem criadas sempre que necessário para a conteúdo. Boa comunlcaçlo. ProatMdade. Assiduidade. 

melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experit\ncla em dodncla 

(desejável). 



COTEC "'"''-""" .. .. ..,........,..._.., 
"''"-'''" 

46 Professor Minfstrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, FORMAÇÃO : aJRSO SUPERIOR EM TURISMO, ou 
Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de FormaçJo lnidal e QUAi.QUER GRAOUAÇÃO COM aJRSOS ESPEOACOS EM 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

pedagóglco/acad&mlco. EXIGIDOS : Experlfflda comprovada {CTPS ou Oec.laraçlo 

Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais dt<Uticos, apostilas, de proflssk>nal aut6nomo reconhecida em cut6rfo)na área 
planos de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir dos cursos , seja como empregado ou autõnomo com 

normas e díretrfzes docentes, bem como as que por ventura forem cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
criadas sempre que n~slrio pua a m~horil do desempenho c:omunlcaçlo. ProatMdade. Asstdufdade. 
pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experif!ncla em ddncfa 

(desejável). 

47 Professor Ministrar aulas no curso:CONFEITEIRO, bem como, outros componentes ~ : ENSINO MtOIO COMPLFTO, COM aJRSOS 

Auxlllar N1 de áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e OE QUAUACAÇÃO EM CONFEITARIA E CULINÁRIA EM 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento GERAL R~Ul~U~ fi~l§I~ : 
pedag6fllco/acad~mlco. Apresentar atitude proativa, facilidade com Experil!ncla comprovada (CTPS ou Declaração de 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e proffsslonal aut6nomo reconhecida em cartórfo)na iirea dos 

responsabilidade com a efetfvldade do trabalho. Organltaçlo cursos , seja como ffl"lpregado ou aut6nomo com cursos de 

e/aboraçio e revisão de diferentes materfafs dkütfcos: apostilas, plano capacltações na ,reai. Domínio do conteúdo. Boa 

de cursos, planos de aulas, crt~rios de avaliação. Cumprir normas e comunkaçlo. ProatMdade. Assiduidade. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Compromisso com o trabalho. Experif:ncia em docfncla 

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

COTEC: cnso MONmllO fUlffAOO 

OllAOf: URUANA 

NI CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS 

48 Professor Ministrar aulas no curso: Tl!CNICO EM AGRONEGÓCIOS, • de ~: CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA 

Assistente N2 AGRICULTURA. bem como, outros componentes de áreas afins do curso ou áreas afins . REQUISITOS EXIGIDOS · Experlf:ncla 

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer comprovada (CTPS ou Oedaração de proflsslonal aut6nomo 

atividades e assessoramento pedagóglco/~ico. Organizar , reconhedda em cartório)na área dos cursos , seja como 

elaborar e revfsarde diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de empregado ou autónomo com CUl"$05 de capacltaç6es na 

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e área. Domínio do conteúdo. Boa comunk:açlo. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem crladas, ProatMdade. Assiduidade. 

$Mtpre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experifncla em doc6ncla 

(desejável). 

49 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE REOJRSOS HUMANOS, ~ : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO ou 

Assistente N2 ANALISTA DE NEGóCIOS, bem como, GRADUAÇÃO EM QUAi.QUER ÁREA COM ESPEOAUZAÇÃO 

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

Formação Inicial e Continuada.Exercer atMdades e assessoramento REQUISITOS EXl~OOS i Expe~ncla comprovada (CTPS ou 

pedag6glco/acadf:mlco. Organizar , elaborar e revisar de diferentes Oeclansçlo de proffsslonal aut6nomo reconhecida em 

materia is dktátlcos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios cartórfo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

de avallaçlo. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que aut6nomo com cursos de: capacitações na área. Domínio do 

por ventura forem criadas, sempre que necessArfo para a melhoria do conteúdo. Boa comunk;aÇlo. ProatMdade. Assiduidade. 

desempenho pedagógko. Compromf550 com o trabalho. Experllncla em doctncla 

(desejável). 

50 Professor Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENOAL,, fXaL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM atNOAS DA 

Assistente N2 BÁSIOO, INTERMEDIÃRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
AVAN~, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Exper16nc/a comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagóglco/acadêmko. Organizar, Declaração de proflsslonal autõnomo reconhecida em 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostllas, plano de cart6rlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

cursos, planos de aulas, critérios de avallaçio. Cumprir normas e autónomo com cursos de capacltaçc5es na área. Oomlnlo do 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunlcaçlo. Proatfvldade. Assiduidade. 

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

(desejável) . 

51 Professor Ministrar aulas no curso: MANIOJRf E PEDlCURE, bem como, outros ~ : ENSINO M{OIO COM aJRSOS OE 
Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formaçio, em Cursos de QUAURCAÇÃO EM MANICURf E 

Formaçlo Inicial e Continuada.Exercer atMdades e assessoramento PfDtOJRE.RfQUISITOS EXIGIDOS i Experiência 
pedag6gico/acadf:mk:o. Apresentar atitude proatMI, fadUdade com comprovada (CTPS ou Oedaração de profissional autônomo 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, comproml:ss.o e reconhedda em cartório)na área dos cursos , seja como 

responsabílldade com . efethrldade do trabalho. Organíiaçlo emprqado ou autõnomo com cursos de capacitações na 

elaboraçlo e revisão de diferentes materiais dktáticos: aposb1as, plano área. Oomlnfo do conteúdo. Boa comunk:açlo. 
de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e ProatMdade. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assiduidade. Compromisso com o trabalho. E,cperlf:ncla em 

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

52 Professor Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros ~ : ENSINO MtOIO COM OJRSOS DE 
Au1cJlíar Nl componentes de áreas affns do cur,o de formaçlo, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM CABELEIREIRO. 

Formação In icial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUIS[TOS !XIGIOOS i Experiência comprovada (CTPS ou 
pedagógico/acadf:mlco. Apresentar atitude proativa, facilidade com Oeclaraçio de profissional autônomo reconhecida em 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromfsso e cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

etaboraçio e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas , plano conteúdo. Boa comunkaçio. Proatfvidade. Assldukjade. 

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e Compromfs.so com o trabalho. Experiência em docência 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, (desejável) . 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 
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COTEC 
Professor Ministrar aulas no curw: CORTf E COSTURA , e áreas afim bem como . ~ : ENSINO MmtO COMPlflO, ou lÍCNICO o 

AuxillarNl outros componentes de jreas afins do curso de formaçio, em cursos de ou aJRSOS ESPEdACOS OE CORTE E COSTU~ 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atfvktades e assessoramento MOOEu.GEMe6re• 

pedagógk:o/lQdêmlco.Organlzar , elabonlr e revisar de difet"entes aflns.~UIS~ EXIGIDOS : Experiência comprovada 
materia is dktjtfcos; apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crlt~rfos {CTPS ou Oeclaraçlo de pronsslonal aut.õnomo reconhecida 

de avaHaçlo. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que em c.artório)na jrea dos cursos , seja como emprqado ou 

pôr ventura forem criadas, sempre que necessário para a methoria do autónomo com cuf'505 de capacltaç6es na área . Domínio do 
desempenho pedagóglço. conteúdo. Boa comunlcaçio. Proattvidade. 

Assiduidade. Compromfsso com o trabalho. EJcperiincla em 
docência (desejável). 

Cll>AM:ITN'U.,_ 

Professor Ministrar aulas no curso: CORTE f COSTURA . e áreas afim bem como, ~ : ENSINO Má>IO COMPLETO, ou 'rtCNICO • 

Auxiliar N1 outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou aJRSOS ESPEdROOS DE CORTE E CDSTURA., 

Formaçlo lnk:lal e Continuada.Exercer ativfdades e assessoramento MODELAGEM • áreas 

pedag6glco/aadf:mico.Organizar, elaborar e revisar de diferentes afir-.,REQUtSnOS EXIGIDOS : Experiblcla comprovada 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de autas. critérios (CTPS ou Oedaraç.io de proflsslonal autõnomo reconhecida 

de avallaçlo. Cumprtr normas e diretrizes docentes, bem como as que em cart6rio)na área dos cursos , seja como empregado ou 

porventura forem cri11das, sempre que necessário para a melhoria do autõnomo com cursos de capacitações na área. Domfnlo do 

desempenho pedagógico. conteüdo. Boa comunicação. ProatMdade. 
Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experi~da em 

docb>da (desej&vel). 

Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTI:NTE DE REOJRSOS HUMANOS, ~ : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO ou 

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

outros componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de EM GESTÃO EM LOGISTlCA,REQJRSOS HUMANOS. 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atfvfdades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPSou 

pedagógico/acadêmico. Or1anlzar, elaborar e revisar de diferentes Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

materiais dldilitlcos: apostflas, plano de cursos, planos de aulas, critérios cartório)na área dos cursos, seja como empregado ou 

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

(desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E MODELAGEM na MÁQUINA ~ : ENSINO MiDIO COMPLETO COM QJRSOS 

Asslstent.e - Nl AUDACES, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de ESPfCIAOOS NA MÁQUINA ALIDACES. 

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

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar Oeclaraçio de profissional autónomo reconhecida em 
atitude proatlva, facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

pesquisa, compromisso e responsabilidade com a efettvfdade do autónomo com cursos de capacitações na área. Oomlnlo do 

trabalho. cont.eúdo. Boa comunicação. Proatlvidade. Assiduidade. 
Organização elaboração e revfslo de diferentes materiais didáticos: Compromisso com o trabalho. Experi~ncla em d<>Ctncla 

aposlllo,, pleno do wnos, planos do """"'• critérios de ...iloçio. (desejável). 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura 

forem cNdas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagóe:lco-

Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE REQJRSOS HUMANOS, ~ : QJRSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
Asslst.ent.e N2 ANALISTA DE NEGÓCIOS,e CURSO TtCNIOO GESTÃO EM AGRONEGÓCIO, 

DE AGRONEGÓCIOS. bem como, outros componentes de áreas affns do fCONOMIA.RfQUISfTOS EXIGIDOS · Experf~a 

curso de formaçlo, em Cursos de Formaçlo lnldat e Continuada.Exercer comprovada {CTPS ou Oedaraçlio de proffsslonal autónomo 

atfVldades e assessoramento peda16glco/acadtmlco. Organizar , reconhedda em cartório}na área dos cursos , seja como 

~aborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 

cursos, planos de aulas, cri~rlos de avaliação. Cumprir normas e área. Domínio do conteudo. Boa comunicação. 

diretrizes docentes, bem como as que porventura forem criadas, ProatMdade. 
sempre que necessilirio para a melhoria do desempenho pedagógico. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

_,. (desej&vel). 

CIDADI!: ITAIIUAIIU 

SN:'"4Jlari.lld• 
C.tMlod• 
Alt\omad• 

NÃO HOUVE INSCIUTOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 

GUSTAVO HENRIQUE 

C.DECASTRO 

LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 

MAURICID OE SIQUEIRA 

~LVA 
NÃO HOUVE INSCRITOS 

RONE ROS,&. MARTINS 

HELDE ARAUJO 

DOMINGOS 

GUILHERME 

VALAGANCE PEUSSON 

MAURICIO DE ~QUEIRA 

SILVA 

Professor Ministrar aulas no curso: SITfMAS DA INFORMAÇÃO GERENOAl,, EXCEL FORMAÇÃO : QJRSO SUPERIOR EM Cl!NCIAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 
Asslst.ente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de 4ireas afins do curso de: SlSTtMAS DA INFORMAÇÃO. 
form,çio, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQ.UISrTOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
atMdades • assessoramento pedagóe:lco/acadbnico. Organizar, DedalltÇio de profissk>oal 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, crl~rios de ava1laçio. Cumprir normas e autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunicaçlo. ProatMdade. Assiduidade. 
sempre que necessilirlo para a melhorla do desempenho pedagógk:o. Compromisso com o trabalho. Experiência em dodncia 

(desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E MODELAGEM no MÁQUINA ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO COM QJRSOS NÃO HOUVI! INSCRITOS 
Assistente Nl AUDACES, bem como, outros componentes de áreas affns do curso de ESPfCIROOS NA MÁQUINA ALIDACES. 

formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQUISITOS fXJGIOOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
atfvldade.s e assessoramento pedagóe:lco/acadfmico. Apresentar Declaração de profissional autõnomo reconhecida em 
atitude proatl\la, facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para cartórlo)na lirea dos cursos , seja c.omo empregado ou 
pesquisa, compromisso e responsabilidade com a efetMdade do autõnomo com cursos de capacitações na lirea. Domfnlo do 
trabalho. conteúdo. Boa comunk:açlo. ProatMdade. Assiduidade. 
Or1anl1açlo elaboraçlo e revislo de diferentes mamials didáticos: Compromisso com o trabalho. Experiência em docfncla 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avallaçJo. (desej&vel). 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagóe:ico. 

.. ' 

44 

44 

29 

NFC 

NFC 

44 

40 

22 

NFC 



COTEC 
60 Professor Minbtrar aulas no curso: CDRn E <X>ST\JRA ,e áreas afim bem como. ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO, ou TÍCNIOO o NÃO HOUVE INSCNTOS 

Auxiliar N1 outros componentes de áreas afins do curso de fomlaçlo, em Cursos de ou <1JRSOS ESPfdRCOS OE COfITT E <XlSTURA, 

Formaç.Jo Inicial e Continuada.Exercer atividades e as~mento MODELAGEM • 'f'NS 
pedagósk:o/acadêmlco. Organizar , elaborar e revisar de diferentes aflns,RfQUISIT~ '!;1§1~ i Experiência comprovada 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de auias, crftfrfos (CTPS ou Oedaraçlo de proffsslonal autõnomo reconhecida 

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

por venbJra forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do autônomo com cursos de capacftaçlSes na área. Oomfnlo do 

desempenho pedagógico. conteúdo. Boa comunJQção. Proativldade. 
Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

doüncla (desejável). 

OIW>E: TAQUARAL 

61 Professor Mlnlstnllr aulas no curso: CORTE E MODELAGEM no MÃQUINA ~ : ENSINO M!D10 COMPLETO COM <1JRSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Assistente Nl AUOACES, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de fSPEORCOS NA MÃQUINA AUDACB. 

formação, em Cursos de FonmaçJo Inicial e Continuada.Exercer RfQUISrrOS EXIGIDOS • Experiência comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagóslco/acadêmlco. Apresentar Declaração de proffssk>nal autónomo reconhecida em 
atitude proattva, facllldade com trabalho em equipe. Autonomia para cartório}na área dos cursos , seja como empregado ou 

pesquisa, compromisso e responsabilidade com a efetivfdade do autônomo com cursos de capacitações na frea. Domínio do 

trabalho. conteúdo. Boa comunlcaçlo. Proattvldade. Assiduidade. 

Organização elaboração e revisão de d/ferentes materiais dktátk:os: Compromisso com o trabalho. ExperiAncla em docAncia 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critbios de avaliação. (desejável). 
Cumprir normas e díretrfzes docen~, bem como as que por ventura 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagóg~o. 

62 Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e ~reas afim bem como, ~ : ENSINO MtOIO COMPLETO, ou TtCNICO • NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxiliar N1 outros componentes de áreas afins do curso de fomlaçlo, em Cursos de ou <1JRSOS ESPfdRCOS OE CORTE E <XlSTURA, 

Formação tnlclat e Continuada.Exercer atMdades e assessoramento MOOElAGEM • ,,._ 

pedagóglc:o/acadêmko. Organizar , elaborar e revisar de diferentes at'lns.RfQUISrTQS E)(IGIDQS: Experiência Comprovada 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de au~, critérios ICTPSou Oeclaraçlo de profissional autónomo reconhecida 

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

porventura forem crfadas, sempre que necessário para a melhoria do autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

desempenho pedagógico. conteúdo. Boa comunk:açJo. Proatfvldade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável}. 

- cone RUTH VILAÇA CORRflRA wn CMDOSO 

CIOADf: CAIN'ÕNIA 

NI CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO 

63 Professor Ministrar aulas no curso: TtCNl(X) EM ENFERMAGEM, bem como, ~ : CURSO SUPERIOR EM ICATIA MARA OUVEIRA NFC 
Assistente N2 outros comp0nentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ENFERMAGEM.Rmu1irr~ EXl§IQQS · DA SILVA 

Formação lnklal e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Expe~ncla comprovada (CTPS ou Declaraçlo de 
pedag6gko/acadêmlco. Apresentar atitude proatfva, facilidade com proflsslonal autõnomo reconhecida em cartório)na área dos 

trabalho em equipe. Autonomia paOI pesqufsa, compromisso e cursos, seja como empregado ou autônomo com cursos de 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização capacitações na , ..... Oomfnio do conteúdo. Boa 
elaboraçlo e revisão de diferentes materiais dld,tk.os: apostilas, plano comunlcaçJio. ProatMdade. Assiduidade. 

de cursos, planos de aulas, critérios de avallaç.io. Cumprir normas e Compromisso com o trabalho. Experiência em docê.ncla 
diretrizes dcxentes, bem como as que por ventura forem criadas, (desejável}. Re,lstro no COR EN 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

64 Professor Mlnfstrar aulas no curso: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OE ~ : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, RONE ROSA MARTINS 44 

Assistente N2 REaJRSOS HUMANOS, E.MPREENOEOORISMO, QUAUDADE NO ECONOMIA, RfaJRSOS HUMANOS. ~ 

ATENDIMENTO ~ Experiinda cornprovodo (CTPSou D•d.mçio 
bem como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, de profissional autónomo reconhecida em cartór1o)na área 

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

assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar cursos de capadt.ações na área. Domínio do conteüdo. Boa 
de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de CUBOS, planos de comunk:açio. Proatlvfdade. Assiduidade. 

aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem Compromisso com o trabalho. Experi~ncia em dodncia 

como as que por ventura forem criadas, sempre que necessário pa~ a (desejável). 
melhoria do desempenho pedagógico. 

65 Professor Ministrar aulas no curso: SfTEMAS DA INFORMAÇÃO GfRENOAl, EXCfL FORMAÇÃO : <1JRSO SUPERIOR EM OtNOAS DA JEFFERSON FlÁVIO 38 
Assistente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, SANTOS LEÃO 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
formação, em Cursos de Formaçio Inicial e Continuada.Exercer REQU1srros EXIGIDOS : Experifncia comprovada (CTPS ou 

atMdades e assessoramento pedagóslco/acadimlco. Organizar, Declaração de profissional autõnomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartório}na área dos cursos , seja como empregado ou 

cursos, p(anos de aulas, critérios de avallação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
diretrizes docentes, bem como as que por ventunt forem criadas, conteüdo. Boa comunlcaçlo. Proatlvidade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógko. Compromisso com o trabalho. Experl~ncia em docência 

(desejável). 

66 Professor Ministrar aulas no curso: TECNÓLOGO DE NÍVELSUPERK>R EM ~ : CURSO SUPERIOR EM DIREITO. JEFFERSON FlÁVIO 38 
Assistente N2 AGRONEGóaO bem como, outros componentes de ,reas affns do REQUISITOS EXIGIDOS i Expe~a comprovada (CTPS ou SANTOS LEÃO 

curso de formação, em Cursos de Formação lnkial e Continuada.Exercer Declaraçio de proflssk>nal autônomo reconhedda em MARCIO BONINI NOTARI 34 
atividades e assessoramento pedagósico/acadbnlco. Organizar , cart:6rio)na ,rea dos cursos , seja como empregado ou 

elaborar e revisar de dfferentes materiafs dldátiGos: apostitas, plano de autónomo com cursos de capacitações na ,rea. Domínio do ANA SARA DE UMA 11 
cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir llOfmaS e conteúdo. Boa comuntcaçio. Proativldade. Assiduidade. SANTOS 
dlretr1zes docentes, bem como as que por ventura forem a1adas, Compromisso com o trabartlo. Experi~ncia em d~ncla LEONARDO PAULO DE OC1/DC2/NDC/N 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. (desej6vel). SOUSA AUGUSTO FC 

FAUSTO BARBOSA DE DC1/NDC/NFC 
PAULA 

67 Professor Ministrar aulas no curso: INGLts BÁSICO bem como, outros ~ : CURSO SUPERIOR EM LETRAS, COM LEtDIANE LAUREANO DE 38 
Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de HABILITAÇÃO EM INGl.ls.REQUISITOS EXIGIDOS CASTRO 

Formaçlo lnlcla1 e Continuada.Exercer atividades e assessoramento ,;__Experiência comprovada (CTPSou Declaração de 
pedag6glco/acadêmlco. Organizar, elaborar e revisar de diferentes profissional autónomo reconhecida em cartório}na lirea dos ELENITA DA SRVA NFC 

materfafs dldátlcm: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios cursos , seja como empregado ou autónomo com cursos de MATOS NEVES 

de avaHaçlo. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que capacitações na ,rea. Domlnlo do conteúdo. Boa 
por ventura forem criadas, sempre que necess,rto para a melhorfa do comunlcaçio. Proatl\lldade. Assiduidade. 

desempenho pedag6glco. Compromisso com o trabalho. ExperiAncla em ~ela 

(desejável). 



68 Professor Ministrar aulas no curso: MASSAGEM , MASSOTBtAPIA ~ : CtJR50 SUPfRtOR EM NÃO HOUVE INSCRITOS 

69 

70 

71 

72 

Assistente N2 , aJIOAOOR OE IDOSOS bem como, outros componentes de áN'!aS afins ASIOTERAPIA. -
do curso de formação, em Cursos de Formaçlo Inicial e ~Experiência compn::,Yada (CTPS ou Oedaração de 
Condnuada.Exen:er atividades e assessoramento proflsslonal autõnomo reconhecida em cartório)na área dos 
pedagóglco/ acadimlco. Organizar , elaborar e revisar de diferentes cursos , seja como emprecado ou autónomo com cursos de 

materiais didáticos: apostfhts, plano de cursos, planos de aulas, critérios c.apacl~ na área. Oominto do conteudo. Boa 

de avallaçlo. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que comunicação. ProatMdade.. Assidufdade. 

Por venture forem criadas, sempre que necessário parti a meJhorif do COmpromlsso com o trabflho. Experiência em docfncía 

desempenho pedagógico. (desejável). 

Profeuor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PlNTURA EM TEOOO,BORDAOO ~ : ENSINO MtDIO C.OMPLETO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA, bem DE QUAUACAÇÃO EM PlNTURA EM TElA E TEOOO E 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em BORAOO A MÃO, CROOtt, TRICÕ, ARTESANATOS EM 

Cursos de Formação Inicial e Contfnu.da.Exercer atividades e GERAL. ~ 

assessoramento pedagóglco/acadf:mico. Apresentar atitude proatfva, ~Experiblcia comprovada (CTPS ou Oeclaraçlo 

fac111dade com trabalho em equipe. Autonomia par., pesqufsa, de proffsslonal autónomo reconhecida em cart6r1o)na .firea 

compromisso e responsablllclade com a efetividade do tRbalho. dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

Organlzaç.lo elaboraç.lo e revfsio de diferentes materiais dlcl.fitlcos: cursos de capacitações na área. Oomlnlo do conteúdo. Boa 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crid:rlos de avallaçlo. comunlcaçio. ProatMdade. Assiduidade. 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

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

pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: MANlaJRf E PEDIOJRE, bem como, outros ~ : ENSINO MtOIO COM OJRSOS OE NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxlllar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUAUACAÇÃO EM MANICURE E 

Formaçlo Inicial e Conti'nuada.Exercer atividades e assessoramento PfDICURf.RfQUISfTOS EXIGIDOS : Experiência 

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

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

responsabllldade com a efetividade do trabalho. Organizaç.lo empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 

elaboração e revfsllo de diferentes materiais dld.ttkos: apostilas, plano área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

de cursos, ~anos de aulas, crl~rlos de avallaçJo. Cumprir normas e Proati'vktade. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, AsslcMdade. Compromisso com o trabalho. Experff:ncla em 

sempre que nece,s4rfo Pi"' • melhoria do desempenho peda&óclco. docen<II (desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: CABElflRflRO, bem como, outros ~ : ENSINO MiDIO COM OJRSOS DE NÃO HOlNE INSCRITOS 

Auxlllar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUAUACAÇÃO EM CABEU:IRflRO.REQUISrros 

FonnaçJo Inicial e Continuada.Exercer atMdades e assessOfamento ~ Ex~• comprovada (CTPS ou Declaração 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facílidade com de proflsslonal aut6nomo reconhecida em cart6rlo)na área 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e dos cursos , seja como empregado ou aut6nomo com 

responsabllldade com a efetividade do trabalho. Organização cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
elaboração e revido de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano comunlcaçlo. Proetlvldade. Asslduktade. 

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

diretrizes docentes, bem como as que por ventu111 forem criadas, (deseJ.fivel) . 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: MAQUIAGEM bem romo, outros ~ : ENSINO Má»o CX>MPLETO,COM CURSOS NÃO HOlM INSCRITOS 

Auxntar N1 componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em cursos de DIE MAQUIAG'f:M PftOflSSK>NALR!QUtsrTQS VOG1DO$ · 

Formaçlo Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Experifncla compr0Yada (CTPS ou Declaração de 

pedqóclco/acadbnlco. Organizar , ~aborar e revisar de diferentes profissional autónomo reconhecida em c.artórlo)na área dos 
materiais dld,tk:os: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crithios cursos , seja como empregado ou aut6nomo com cursos de 

de avaHaçJo. Cumprir normas e diretrizes doe.entes, bem como as que cepaclt.aça,es na , rea. Oomlnlo do conteúdo. Boa 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a me1horla do comunlcaçlo. ProatMdade. Assiduk:tade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docf:ncla 

(desejável). 

CIOADl: DOV!RlÃNDtA 

73 Professor Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENOAL,, EXCEL FORMAÇÃO : aJRSO SUPERIOR EM OtNCAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

74 

Assistente N2 BÁSIC.O, INTERMEDIÁRIO E C.OMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

AV~ÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

formação, em Cursos de Formação lnklal e Continuada.Ew:ercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

atMdades e assessoramento pedagóglco/acadêmko. Organizar, Declaraçio de profissional autónomo reconhecida em 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cart6r1o)na área dos cursos , seja como empregado ou 

cursos, planos de aulas, crid:rios de avaliação. cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domlnlo do 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunicaçJo. Proatividade. Assiduidade. 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedaeóglco. Compromisso com o trabalho. Experiência em dodncla 

(dese/ável) . 

Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PfDICURE, bem como, outros ~ : ENSINO MtDtO C.OM CURSOS DE NÃO HOUVE INSCRITOS 
Auxllfar Nl componentes de ãreas affns do curso de formação, em Cursos de QUAUACAÇÃO EM MANICURE E 

Formaçio Inicial e Contfnuada.Exercer atividades e assessor.,mento PfDICURE.RfQUISrro5 EXIGIDOS: Experiência 

pedagóglco/acadf:mlco. Apresentar atitude proativa, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaraçio de proflssfonal autónomo 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, c:ompromfsso e reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja como 
responsabilidade com a efetMdade do trabalho. Organizaç.lo empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 

elaboraçlo e revisão de diferentes materiais dktáticos: apostilas, ~ano área. DomfnJo do r.onteüdo. Boa comunicaç.lo. 

de cursos, planos de aulas, crit~rios de avallaçio. Cumprir normas e Proatfvldade. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem crfadas, Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experlfnd a em 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. doc6nda (desejável). 
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COTEC 
Professor Ministrar aulas no curso: CAafLEJRflRO, bem como, outros ~ : (Ngff() Mt:Dto COM OJR50S DE NÃO HOUVE IN5CRJTOS 

Auxílfar Nl componentes de áreas afim do curso de formaçio, em CursM de QUAUACAÇÃO EM CA8fl.EIREJRO~ 

Formação In icial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento ~Experifnda comprovada (CTPS ou Oedaração 
pedagógico/acad•mlco. Apresentar atitude proatfva, fadtidade com de profissional autõnomo reconhecida em cartório)na área 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e dos cursos , seja como empregado ou autbnomo c:om 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organlzaçio cursos de capacltaç6es na ârea. Domínio do conteúdo. Boa 
elaboraçlo e revisão de diferentes materlafs didáticos: apostilas, plano comunlcaçlo. ProatMdade. Assiduidade. 

de cursos, planos de aulas, trf~rfos de avallaçio. Cumprir normas e compromisso com o trabi,lho. Experiência em doctnda 
diretrizes docentes, bem como as que por venb.Jra forem atadas, (desejável). 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógko. 

Professor Ministrar aulas no curso: MAQUIAGEM bem como, outros ~ : ENSINO MtDIO COMPl.ETO,COM OJRSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxlllar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE MAQUlAGEM PRORSStoNALREQUISITQS EXIGIDOS : 

Professor 

Assistente N2 

Professor 

Assfs tente N2 

Formação Inicial e Condnuada.Exercer atividades e assessoramento Experiincla comprovada (CTPS ou Oeclaraçio de 

pedagógk:o/ecad~k:o. Organtzar , etaborar e rlMSM de dfferentes proffssionat autbnomo reconhecida M'I cartórlo}na •rea dos 

materiais dldádcos: apostflas, plano de cursos, planos de aulas, crftb'los cursos • seja como empregado ou aut6nomo com cursos de 

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

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a methoria do comunlcaçio. ProatMdade. Assiduidade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
(desejAvel). 

Ministrar aulas no curso: AUXILIAR PEDAGÓGICO , bem como, outros 

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

Formação Inicial e Continuada.Exercer atMdades e assessoramento 

pedagógico/acadimlco. Organizar , elaborar e revisar de dlferen~ 

materia is didáticos: apostilas, plano de wrsos, planos de aulas, critérios 

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

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a methoria do 
desempenho pedagógico. 

Ministrar aulas no curso: AGRICULTURA FAMIUAR,, E TECNÓLOGO DE 

NIVEL SUPERIOR fM AGRONEGÓOO, 

BOMJAADIM 

~ : CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA 

REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
Declaraçlo de profissional autõnomo reconhecida em 

cartório}na área dos cursos , seja como empregado ou 

aut:6oomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

conteúdo. Boa comunkação. ProatMdade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Exper1fnd a em dodncia 

(desejável). 

~ : CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA 

ou áreas afins.RfQUISITOS EXIGIDOS ; Experiincia 

RONE ROSA MARTINS 

HORTtNCIA MATIAS DE 

CASTRO 

LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 

JOSf: FELICIANO 

BERNARDES NETO 

44 

31 

DC2/NFC 

49 

bem como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, comprovada (CTPS ou Declaração de profissiona l autónomo 1---------+---,----t 
reconhecida em cartório)na área dos cursos, seja como HELDE ARAUJO 40 em Cursos de Formação In icial e Continuada.Exercer atMdades e 

assessonimento pedagóglco/acadfmlco. Organizar, elaborar e revisar 

de diferentes materiais didáticos: apostflas, 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 

melhorfa do desempenho pedagógico. 

empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na DOMINGOS 

área. Domínk> do conteúdo. Boa comunlcaçio. ANDRtA CARLA BASTOS 

Proatfvidade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em dodncla 

(desejável) . 

ANDRADE 

ROSANGELA SANTOS DA 
SILVA 

AlAN MARTINS 
OLIVEIRA 

SIMONE DE FREITAS 
CHACON 

NILO ctSAR QUEIROGA 
5'LVA 

36 

33 

28 

28 

OC1/DC2/NDC/N 
FC 

79 Professor Mlnfstrar aulas no curso: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OE ~ : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, RONE ROSA MARTINS 44 

80 

81 

82 

Assistente N2 REOJRSOS HUMANOS, EMPREENDEDORISMO, QUAUOAOf NO ECONOMIA, RfOJRSOS HUMANOS.~ 

ATENDIMENTO ~Experih\cla comprovada (CTPS ou Dec:laraçio 

bem como, outros componentes de áreas afins do curso de formaçlo, de proffssk>nal autónomo reconhedda em cart6r1o)na área LUCIANO RODRIGUES 
em Cursos de FormaçJo Inicial e Continuada.Exercer atividades e dos cursos , seja e.orno empregado ou autónomo com SANTANA 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Organ izar, elaborar e revisar cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

de diferentes materiais dfd;hicos: apostilas, plano de cursos, planos de comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 

aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem Compromisso com o trabalho. Expe~nc/a em docência 

como as que por ventura forem criadas, sempre que necess,r1o para a (desejável) . 

melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: SrTfMAS DA INFORMAÇÃO GERENOAL., EXCEL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM OtNCAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

Assistente N2 BÁSICO, INTERMEDIARIO E COMPVTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPVTAÇÃO, 

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

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

atMdades e assessoramento pedagóglco/acadêmk:o. Organizar, Declaração de proflssk>nal autónomo reconhed da em 

elaborar e revfsar de diferentes materlafs dWtkos: apostilas, fMano de cartório)na , rea dos cursos , seja como empregado ou 

cursos, planos de aulas, crltérfos de avaliação. cumprir normas e autõnomo com cursos de capacitações na .irea. Domínio do 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunicaçlo. ProatMdade. Assiduidade. 

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

(desej6vel). 

Professor Ministrar aulas no curso:ARTfSÃO Df PINTURA EM TEOOO,BORDADO ~ : ENSINO MtOJO CX>MPLETO, COM OJRSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Aulllllar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA. bem OE QUAUAC.AÇÃO EM PINTURA EM TELA E TEOOO E 

como, outros componentes de .ireas afins do curso de formação, em BORADO A MÃO, atoolt, TRICÔ, ARTESANATOS EM 

Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer at:Mdades e GERAL.~ 
assessoramento pedagóglco/ac.adimlco. Apresentar atitude proatfva, ~ Experlfncla comprovada (CTPS ou Declaração 

faciUdade com trabalho em equipe. Autonomi'.a para pesquisa, de profissional autõnomo reconhecida em cartório)na ,rea 

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

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

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avallaçlo. comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura Compromfsso com o trabalho. Expe~ncla em docência 
forem criadas, sempre que necessArio para a mefhoria do desempenho (desejável}. 

pedqóglco. 

Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PfDlaJRE, bem como, outros ~ ENSINO MtOIO COM aJRSOS DE NÃO HOUVE INSCRITOS 
AuxJllar Nl componentes de ,reas afins do curso de formação, em Cursos de QUAUACAÇÃO EM MANtaJRf E 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atMdades e assessoramento PEOIOJRf.RfQUISITOS EXIGIDOS: Experiência 
pedagóslco/acadêmlco. Apresentar atitude proadva, fKllldade com comprovada (CTPS ou Declaração de proffsslonal autônomo 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e reconheckta em cart:6r1o)na área dos cursos , seja como 

responsabllldade com a efetividade do trabalho. OrganlzaçJo empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 

elaboração e revfsão de diferentes materiais dld,tlcos: apostflas, FMano .irea. Domlnlo 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 necessjrlo para a melhorla do desempenho pedq,óck:o. docência (desej,vel}. 

NFC 
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COTEC 
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ODADl: JUSSARA 

Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA, e áreas afim bem como, ~ : ENSINO Mto,o OOMPI.ETO, ou TtCNICO • 

AuxilfarNl outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cu~ de ou QJRSOS ESPEÓRCDS DE CORTE E COSTURA, 

Formação Inicial e Contfnuada.Exercer atividades e assessoramento MODELAGEM e,,.._ 
pedag6glco/acadêmlco. Organizar , elaborar e revisar de diferentes at'lns.REQ~ISIT~ C:XIGI~: Experiência Comprovada 

materiais didáticos: apostnas, plano de cursos, planos de aulas, critérios (CTPS ou Declaração de profissional aut6nomo reconhecida 

de avaliação. Cumprir normas e díretrlzes 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 cursos de c.apacitaçlSes na área. Domínio do 

desempenho pedagógico. conteúdo. Boa comunicação. Proativldade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: AUXILIAR PEDAGÓGICO. bem como, outros ~ : CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA. 

Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Declaração de proflssional autónomo reconhecida em 

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

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

de ava Ilação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que conte\Jdo. Boa comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 

porventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

desempenho pedagógico. (desejável) . 

Professor Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO G!RENOAl,, EXCEL FORMAÇÃO : QJRSO SUPERIOR EM CENOAS DA 
Assistente N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

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

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

atívldades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, Declaração de profissíonal autónomo reconhecida em 

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

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

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

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

(desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: MANlaJRf ! PEDIOJRE, bem como, outros ~ : ENSINO MtDIO COM aJRSOS DE 
AuxmarNl componentes de áreas affns do curso de formação, em Cursos de QUAURCAÇÃO EM MANIOJRE E 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento PEDICURE.REQUISfTOS EXIGIDOS : Experiência 

pedagógico/acadêm ico. Apresentar atitude proativa, facilidade com comprovada (CTPSou Declaração de proflsslonal autônomo 

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

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

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 
de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e Proatlvfdade. 

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagóclco. docência (desejável}. 

<Xnro llfflSIII.VUDECASTRDNNIIIO 

ODADl: JARA<lUÃ 

CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO ! REQUISITOS 

Professor Ministrar aulas no curso: SISTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENOAL. FORMAÇÃO : QJRSO SUPERIOR EM OENCAS DA 
Assistente N2 EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÁRJO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

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

formação, em Cursos de Formaçlo Inicial e Contfnuada. Exercer REQUISfTOS !XIGIOOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

attvfdades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, Declaração de proflssk>nal autónomo reconhecida em 

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

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

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteüdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

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

(desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: EIXOS TECNOLÓ61COS SEGURANÇA E ~ : QJRSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE 

Assistente N2 INFRAESTRUTURA. , bem como, outros componentes de áreas afins do SEGURANÇA DO TRABAlHO ou GRADUAÇÃO EM 
curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer QUAi.QUER ÃREA COM rtcwco EM SEGURANÇA DO 

atividades e assessoramento pedagógk:o/acadêmk:o. Organizar. TRABAlHO. 
elaborare~fsardediíerentes matefiaisdkUtk:os: apos,tAa-5, plano de R[QUISITOS fXf6tOOS : Experiência comprCNada (CTPS ou 

cursos, p{anos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e Declaração de profissk>nal autónomo reconhecida em 

d iretrizes docen~. bem como as que por ventura forem criadas, cartórlo)na área dos cursos , seJa como empregado ou 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógko. autõnomo com cursos de capacitações na área. Domfnlo do 

conte\Jdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE REaJRSOS HUMANOS, ~ : QJRSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO OU 
Assistente N2 ASSIS'T'ENTE AOMINISTRTATTVO, bem como, R!'OJRSOS HUMANOS. 

outros componentes de ,reas afins do curso de formação, em Cursos de REQUISfTOS EXIGIDOS : Experiência 
Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de profissional aut6nomo 

pedagOllco/acadêmlco. Apresentar atitude proativa, facilidade com reconhecida em cartório) na área dos cursos , seja como 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização, área. Domínio do conteüdo. Boa comunicação. 

elaboração e revisão de diferentes materiafs dtdátic:os: apostilas, plano Proatfvldade. 

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

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, dodncla (desejável). 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: BAL<X>NISTA DE FARMÃClA. bem como, Formação: CURSO SUPERIOR EM FARM.4ctA. 

Assistente N2 outros componentes de áreas afins dos cursos de formação, em cursos REQUISITOS: Experiênda comprovada (CTPS ou Declaração 
de Formação Inicial e Continuada. Exercer atMdades e assessoramento de proflssfonal aut6nomo reconhecida em cartório) na área, 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes seja como empregado ou autónomo com cursos de 
materiais didáticos: apostllas, plano de cursos, planos de aulas, crit~rios capacitações na àrea. Oomfnlo do conteüdo, boa 
de avaliação, cumprir normas e diretrizes dotentes, bem como as que comunicação, proatividade, assiduidade, compromisso com 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do trabalho. Exper.êncla em docência (desejável) . 
desempenho pedagógico. 

s.c,.,ta,MI a.i 
bt.-dodJI 
lletom.ad;, 

NÃO HOU\/E INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 

HORTENCIA MATIAS OE 

CASTRO 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

CANDIDATO 

MAURICIO LOPES DOS 

SANTOS 

PRISCILA OE FREITAS 

LOBO 

DANIEll.E APARECIDA 

DOf'RADO 

GUSTAVO HENRIQUE 

C.OECASTRO 

MATHEUS DOS SANTOS 

UMA 

RONE ROSA MARTINS 

LUDMILLA MARTINS DE 

MELO 

ANA LIDIA LEMES OE 

A.SILVA 

GUSTAVO HENRIQUE 

C.DECASTRO 

CAMIUA GABRIELLE 

VIOALGOMES 

DIMIUSON DA SILVA 

CAMPOS 

LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 

IZAURA CAMARGO DE 

OLIVEIRA 

SAMARA MAGALHÃES 

CARDOSO 

44 

31 

PONTUAÇÃO 

OC1/0C2/NOC 

35 

29 

29 

21 

44 

40 

34 

29 

20 

NFC 

NFC 

OC1/NFC 

36 



91 Professor Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES l\lRISllCAS , bem como, FORMAÇÃO : QJRSO SUPERIOR EM TURISMO, OU 

Assistente N2 outros componentes de áreas afins do cuno de Formação lnklal e QUALQUER GRADUAÇÃO COM QJRSOS ESPECRCOS EM 
Continuada. Exercer atividades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

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

Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didáticos: apostilas, de profisslonal aut.6nomo reconhecida em cartório) na área 

planos de cursos, planos de aulas, crltertos de avaliação, cumprir dos cursos, seJa como empregado ou autõnomo com 

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

criadas sempre que necessário p,ara a melhoria do desempenho comunicação. Proatfvfdade. Asslduldade. 

pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

92 Professor Ministrar aulas no curso: INGlls • PORTUGUEs bem como, outros ~ : CURSO SUPERIOR EM LETRAS o INGL!S. 

Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de REgy1srr~ ~IGI~ i Experiência 

Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Ded araçlo de profissional autónomo 

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revtsarde diferentes reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, crit:hk>s empregado ou autõnomo com cursos de capacltaÇ(5es na 

de avaliação. Cumprir normas e dlreb'lzes docentes, bem como m que área. Oomfnk> do conteúdo. Boa comunicação. 

por ventura forem criadas, sempre que neces~t1o para a melhoria do Proatfvldade. 

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

docência {desejável) . 

93 Professor M inistrar aulas no curso: CORTE E MODELAGEM 1\11 MAQUINA ~ : ENSINO M!DIO COMPI.ETO COM CURSOS 

Auxiliar Nl AUDACES, bem como, outros componentes de Areas afins do curso de ESPECRCOS NA MÃQUINA AUDACES. 
formação, em Cursos de Formação Inicial e COntinuada. Exercer RfQU(SrTQS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagóglco/acadbnk:o. Apresentar Declaraçio de profisslonal autônomo reconhecida em 
atitude proatfva, facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

pesquisa, compromisso e responsabltldade com a efetividade do autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

trabalho. conteúdo. Boa comunlcaçio. Proativldade. Assiduidade. 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais dldátfcos : Compromisso com o trabalho. Experiência em dodncla 

apostflas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avallaçlo. (desejável). 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura 

forem criadas, sempre que necessário para a melhor1a do desempenho 

pedagógk:o. 

94 Professor Ministrar aulas no cuno: ARTESÃO DE PINTURA EM TEODO, BORDADO ~ : l!NSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS 

Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA. bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E 
como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORADO A MÃO, CROCHE, TRICÔ., ARTESANATOS EM 

Cursos de Formação lnlclal e Continuada. Exercer atividades e GERAL RfQUISrTQS 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, EXIGIDOS : EJCpe~ncia comprovada (CTPS ou Declaração 

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

compromisso e responsabilidade com a efetivfdade do trabalho. dos cursos , seja como empregado ou autónomo com 

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

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 

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

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

pedagógico. 

9S Professor Ministrar aulas no curso: MARKETING DIGrTAL. bem como, outros ~ ; CURSO SUPERIOR EM MARKETING 
Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formaçio, em Cursos de OIGrTAL.REQUISITQS fxtGIOOS : Experiência 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaraçlo de profissional autónomo 

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de d/ferentes reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, pianos de aulas, critérios empre,ado ou autõnomo com cursos de capacitações na 

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

d~ncla (desejável). 

96 Professor Minístrar aulas no curso: BORDADOS EM MAQUINA INDUSTRIAL , ~ : ENSINO MtDIO COMPI.ETO, ou TICNICO o 
Auxlllar Nl bem como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, ou CURSOS ESPEdRCOS DE QUAURCAÇÃO PROFISSIONAL 

em Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e NA ÁREA DE BORDADOS EM MÃQUINAS. 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar • elaborar e revisar REQUISrTOS EXIGIDOS : Experiência Comprovada (CTPS ou 

de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de Declaração de profissional autõnomo reconhecida em 
aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem cart6rio)na área dos cursos , seja como empregado ou 

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

melhoria do desempenho pedagógico. conteúdo. Boa comunicação. Proatfvidade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. EJCperfêncla em 

docência (desejável) . 

97 Professor Ministrar aulas no curso: SERIGRARA bem como, outros ~ : ENSINO MtDIO COMPI.ETO COM TICNICO E 
Auxllíar N1 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou CURSOS ESPEdRCOS DE QUALIFICAÇÃO 

Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento PRORSSIONAl NA ÁREA DE SERIGRARA. 
pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes REQUISITOS EXIGIDOS • Experiência Comprovada {CTPS ou 

materiais didáticos: apostflas, plano de cursos, planos de aulas, critérios Declaração de profissk>nat autónomo reconhecida em 

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

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do autónomo com cursos de capacit.ações na área. Domínio do 

desempenho pedagógico. conteUdo. Boa comunicação. Proadvldade. 

Assiduidade. Compromisso c.om o trabalho. Ex.perifncla em 

docência (desejável), 

CDAl>f: PIRENÓPOUS 
98 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, ~ QJRSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 

Assistente N2 ASSlmNTE ADMINISTRTATIVO, bem como, REWRSOS 
outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de HUMANOS.R~QUl~ITQ~ ~,!!!§IDOS · Experlfncla 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPSou Declaração de profissional autônomo 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, facilidade com reconhedda em cartórlo)na área dos cursos, seja como 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização área. Domlnio do conteúdo. Boa comunlcaç.io. 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano Proatfvldade. 

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

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, d~nda (desejável). 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 
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99 Professor Min istrar cursos: AGENTE OE INFORMAÇÕES TURISTICAS ' bem como, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TURISMO, OU OARLANE PINA OLIVEIRA 29 

Assistente · N2 outros componentes de áreas afins do curso de Formação lnk:ial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECADOS EM 
Condnuada. Exercer atfvidades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS DANIEL MATTOS FEUX DCl/NFC 

pedagóglco/acadêmk:o. EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração PINHEIRO 
Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didáticos: apostflas, de profissional autónomo reconhecida em cartório) na área 

EUSANGELA BERNARDO DCl/NFC 
planos de cursos, ptanos de aulas, critérios de avaliação, cumprir dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

normas e diretrizes docentes, bem como as que porventura forem cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
SILVA 

criadas sempre que necessário para a melhoria do desempenho comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

pedag6góa>. Compromisso com o trabalho. Experiência em dodncla 

(desejável). 

100 Professor Ministrar aulas no curso: MARKETING DIGITAL, bem como, outros ~ : CURSO SUPERIOR EM MARKITING ADRIANE MELO 21 
Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de OIGITAL.R(Q!Jl~ITOS EXIGI~ : Experiência 

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

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revfsar de diferentes reconhecida em cartórlo)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 avallação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

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

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

docência (desejávef). 

101 Professor Ministrar aulas no curso: CONFEITEIRO, bem como, outros ~ : CURSO SUPERIOR EM GASTRONOMIA OU NÃO HOUVE INSCRITOS 

Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de CURSOS DE QUAUACAÇÃO EM CONFEITARIA E CUUNÃRIA 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento EM GERAL REQUISITOS ~ l!,l~ : 

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

trabalho em equipe. Autonom ia para pesquisa, compromisso e profisslonal autônomo reconhecida em cartórfo)na jrea dos 

responsebllldade com • efetividade do trabalho. Organização cursos , seja como emprq11do ou autônomo com cursos de 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano capacltaç&s na área. Domínio do conteúdo. Boa 

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

102 Professor Ministrar aulas no curso: ARTESÃO DE PINT\JRA EM naoo, BORDADO ~ : ENSINO MtOIO CX>MP\.ETO, COM CURSOS NÃO HOlNE INSCRITOS 

Aux!UarNl A MÃO, PINTUAA EM TEU, bem OE QUNJACAÇÃO EM PlHTURA EM TELA E TEODO E 
como, outros componentes de áreas afins do curso de formaçJo, em BORADO A MÃO, CROOiE, TRICÔ, ARTESANATOS EM 

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

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atlbJde proatlva, ~Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

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

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

Organização elaboração e revisão de diferentes mat.eriats didáticos: cursos de capacitações na ârea. Domínio do conteüdo. Boa 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avallação. comunicação. Proatlvidade. Assiduidade. 

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

forem criadas, sempre que necess,rto para a me4horia do desempenho (desejável). 

pedag6gfco. 

103 Professor Ministrar aulas no curso; FABRICAÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL, bem ~ : GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM MARCIO GONÇALVES NFC 

Assistente N2 como, outros componentes de ,reas afins do curso de formação, em CURSOS TtCNIOOS EM PRODUÇÃO DE CERVEJA FRANCO 

Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer atfvidades e ARTESANAL REQUISrTOS EX!§IOOS : 

assessoramento pedagóslco/acadêmlco. Organizar , elaborar e revisar Experlêncla comprovada (CTPS ou Declaraçlo de 

de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cu~. planos de proflsslonal autónomo reconhecida em cartório) na área 

aulas, cr1térlos de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

como a, que por ventura forem criadas, sempre que necessário para a cul"!OS de eapecltaç6es na ,,ee. Oomfnk> do conteúdo. Soe 

melhoria do desempenho peda16glco. comunlcaçlo. Proatfvidade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em d~nc/a 

(desejjveJ). 

COTK: RllNANDDCUNHAJLlNtOR 

ODADf: PIIWIHAS 

N• CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS CANDIDATO PONTUAÇÃO 

104 Professor Ministrar aulas no curso: rtCNICO EM ENFERMAGEM, bem como, ~ :CURSO SUPERIOR EM RAUWA GUEDES 23 
Assistente N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ENFERMAGEM.!!fQUl~J!~ EXIGI~ · QUEIROZ 

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

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facllldade com proflsslonal autõnomo reconhecida em cart6rlo)na ~rea dos 

trabalho em equipe. Autonomia pano pesquisa, compromisso e cursos • seja como empregado ou autônomo com cursos de 

responsabllldade com • efetMdade do tnlbalho. Organlzaçio capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
elaboração e revisão de diferentes materiais dld.itlcos: apostilas, plano comunkação. Proatlvidade. Assiduidade. 

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

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, (desejável). Registro no COR EN 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

105 Professor Ministrar aulas no curso: Ttouco EM ENFERMAGEM, bem como, ~ CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE GUSTAVO HENRIQUE 29 
Assistente N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de SEGURANÇA DO TRABALHO, ou GRADUAÇÃO EM C.DECASTRO 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atfvfdades e assessoramento QUALQUER ÁREA COM TtCNICO EM SEGURANÇA DO 

pedagógfco/acad&nlco. Apresentar atftude proattva, fadlidade com TIWIAU!O 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e REQUISITOS EXIGIDOS : Expe~ncla comprovada (CTPS ou 

responsabilidade com . efetividade do trabalho. Organização Declaração de profissional autónomo reconhecida em 

elaboração e revisão de d/ferentes materiais didáticos: apostilas, plano cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

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

díretrlzes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 

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

(desejável). 
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106 Professor M fnfs trar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENOAL., uat FORMAÇÃO : QJRSO SUPOUOR EM atNOAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

Assistente N2 BÁSICO, INTfRMEDIÃRIO E COMPUTAÇÃO, ou <NGENKARIA DA COMPUTAÇÃO, 
AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de s1mMAS DA INFORMAÇÃO. 

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

atMdades e assessoramento pedagót:fco/acadf:mico. Organizar, Oeciaração de profissk>nal aut6nomo reconhecida e m 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cart6rlo)na área dos cursos , seja como e mpregado ou 
cursos, planos de aulas, crit~rlos de avaliação. Cumprir normas e autõnomo com tursos de capacitações na área. Domínio do 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem tmdas, conteúdo. Soa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 
sempre que necess,rfo para a mefhorfa do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experifncla em dodncla 

(desojável). 

107 Professor Ministrar cursos: AGENTE OE INFORMAÇÕES l\JRJSTICAS , bem como, FORMAÇÃO : QJRSO SUPERIOR EM TURJSMO, OU NÃO HOUVE INSCRITOS 

108 

Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curs.o de Formação Inicial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM QJRSOS ESPECACOS EM 

Professor 

Assistente N2 

Continuada. Exercer atividades assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

pedagóg!co/acadfmlco. EXIGIDOS : Experfància comprovada (CTPS ou Declaração 

Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais dkiâtic:o,,, 1postilas, de profissional autõnomo reconheçjda em cart6rio)na área 

planos de cursos, planos de aulas, crf~rios de avallaç:Jo, cumprir dos cursos , seja como empregado ou autónomo c.om 

normas e d iretrizes docentes, bem como as que por ventura forem cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boi 

criadas sempre que necessário para a melhoria do desempenho comunlcaçlo. Proattvldade. Assk:tuldade. 

pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experifncla em dodncla 

(dosojável). 

ODADE: !PORÁ 

M inistrar aulas no curso:ASSISTENTE DE RfaJRSOS HUMANOS, 

ASSISTENTE ADMINtSTRTATIVO, bem c.omo, 

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

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 

pedagóglco/acadàmlco. Apresentar atitude proatfva, facilidade com 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 

responsabllldade com a efetfvidade do trabalho. Organtzaçlo 

elaboração e revlslo de diferentes materfafs didáticos: apostilas, plano 

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

díretrlzes docentes, bem como as que porventura forem aiadas, 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

~ : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
REOJRSOS 

HUMANOS,REQUIS(TOS EXIGIDOS i E>eperiêncla 

comprovada (CTPS ou Dederaçãio de profissional autônomo 

reconhecida em c;artório)na área dos cursos , seja como 

empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 

área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

Proatfvidade. 

Assiduidade. Compromfsso com o trabalho. Experttncle em 

dodnda (desojável) . 

RONE ROSA MARTINS 

LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 

109 Professor Ministrar autas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENOAL. EXaL FORMAÇÃO OJRSO SUPERIOR EM OtNOAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

Assfs~nte N2 BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

AVAMÇNIO, bem corno, outros componentes de áreas aftns do CUBO de S4STtMAS DA INFORMAÇÃO. 

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

atMdades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, Declaração de proflssfonal autónomo reconhecida em 

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

cursos, planos de aulas, critérios de ava Ilação. Cumprir normas e autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

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

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

(desojável). 

COAOE: I.AUZA 

110 Professor Ministrar aulas no curso:ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, ~ CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 

Assistente N2 ASSISTENTEADMINtSTRTATIVO, bem como, RECURSOS 

outros componentes de 4reas afins do curso de formação, em Cursos de HUMANOS.REQU1Srro5 EXIGIDOS : E>eperlf:ncla 

Formaçlo lnk:lal e Continuada.Exercer atMdades e assessoramento 

pedag6gico/acadfmk:o. Apresentar atitude proativa, facílldade com 

trabalho em equipe. Autonomia para pesqufsa, compromisso e 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização 

elaboração e revisão de diferent es materiais didáticos: apostnas, plano 

de cursos, planos de aulas, crl~rios de avaliação. Cumprir normas e 

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

comprovada (CTPSou Dec.laração de profissional autônomo 

reconhecida em cartórlo)na área dos cursos • seja como 

empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 

área. Domínio do contei.ido. Boa comun/caçlo. 

Proatfvldade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experffncla em 

docfncla (desejável). 

RONE ROSA MARTINS 

111 Professor Ministrar aulas no curso: SITTMAS DA INFORMAÇÃO GERfNOAI.. EXaL FORMAÇÃO : QJRSO SUPERJOR EM OtNOAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

Assfstente N2 BÃSICO, INT!RMEDIÃRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

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

formaçlo, em Cursos de Formaçlo lnk:lal e Continuada.Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, Dedaraçlo de proflsslonal autõnomo 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, crit érios de ava Ilação. cumprir normas e autónomo com cursos de capacitações na 4rea. Oomínk> do 
diretrfzes docentes, bem como as que por venb.Jra forem criadas, conteúdo. Boa comunicação. ProatMdade. Assktuldade. 

sempre que necessário para• melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experifnda em docência 

(desojável). 

ODADE: ARAGARÇAS 

112 Professor Ministrar aulas no curso: SITTMAS DA INFORMAÇÃO GERENOAL, EXCEL FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM O!NOAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

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

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

formaçlo, em Cursos de Formaçlo lnk:lal e Continuada.Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Ex~ncia comprovada (CTPS ou 

atMdades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, Dec~raçlo de proflsslonal autónomo reconhecida em 

elabora r e revisar de d iferentes materiafs didáticos: apostilas, plano de cart6rio)n1 área dos cursos , seja como empregado ou 

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

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, conteúdo. Boa comunlação. ProatMdade. Assiduidade. 

sempre que necess,rio para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Expe~nd a em docfncla 

(doso]ivel). 
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Professor Ministrar aulas no curso:ASSISTENTE OE RfOJRSOS HUMANOS, ~ :C\JIISOSUPallOREM ~ 
Assistente N2 ASSISTENTE ADMI NISTRTATIVO, bem como, RfOJRSOS 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de HUMANOS.REQUISITOS EXIGIDOS : E>cperiência 
Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autónomo 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatfva, fadlldade com reconhecida em cartórlo}na área dos cursos , seja como 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 

responsabílidade com a efetividade do trabalho. Organlzação área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

elaboração e revisão de diferentes materiais dldátieos: apostilas, plano ProatMdade. 
de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. cumprir normas e Assiduidade. Compromfsso com o trabalho. Experi~ncia em 

diretrizes docentes, bem como as que porventura forem criadas, dodnda (desejável). 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TURISMO, ou 
Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPfOACOS EM 

Contlnuada. Exercer atividades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

pedagógloo/acadlmlc.o. EXIGIDOS : üperiooda oomp,0\/ada (CTPS ou Oedaraçio 
Organizar, elaborar e revisar d/ferentes materiais didáticos, apostilas, de profissional autõnomo reconhecida em cartório)na área 

planos de cursos, planos de autas , critérios de avaliação, cumprir dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

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

criadas sempre que necessário para a melhoria do desempenho comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

OOADE: MONTES ClAROS 

Professor Ministrar aulas no curso: SrTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENOAl, EXaL FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM OENOAS DA 
Assis tente N2 eAs1co, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

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

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, Declaraçio de profissional autônomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didátfcos: apostilas, plano de cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 

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

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

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

(desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso:ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, ~ : CURSO SUPERIOR EM ADMIN ISTRAÇÃO, 
Assistente N2 ASSISTENTEAOMlNISTRTATIVO, bem como, RECURSOS 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de HUMANOS.R'fQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

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

pedagógico/acadêmico. Apresentar atltude proatfva, facllktade com reconhecida em cartório)na área dos cursos, seja como 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 

responsabllldade com a efet ividade do trabalho. Organização área. Domfnlo do eonteúdo. Boa comunicação. 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano Proatividade. 

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

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, dodncla (desejável). 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

LEGENDA: 
DC I : O Candidato não apresentou a experiência solicitada, conforme solicitado no anexo Ido Edital. 
DC2 : O Candidato não apresentou a formação e/ou requisitos, conforme solicitado no anexo I do Edital. 
NDC: O Candidato não apresentou a documentação comprobatória, conforme solicitada no Edital . 
NFC: O Candidato não anexou a ficha Informativa de Títulos e Experiências , conforme solicitado no anexo II do Edital 

Candidatos com Nota Abaixo de 20, não classificam para 2! ETAPA. 
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SANTANA 
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Goiânia, 26 de fevereiro de 2021 
Departamento de Recursos Humanos 

Fundação Antares de Ensiono Superior, Pós Graduação, Pesquisa e Extensão - F AESPE. 
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