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N• CARGO ATRIBUICOES FORMACAO E REOUISITOS 

Ministrar aulas no curso: MASSAG EM, MASSOTERAPIA, CUIDADOR OE ~ : CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA,. 
IOOSOS bem como, outros componentes de ireas afins do curso de EsrtnCA. REQUISITOS EXIG IDOS: Experiência comprovada 

formação, em Cursos de Formação Inicial e Cont inuada. Exercer (CTPS ou Oeclaraçlo de profissional autõnomo rKOnheclda 

01 
Professor at ividades e assessoramento pedasógico/acadêmlco. Organizar , cm cartório) na área dos cursos , seja como empregado ou 

Assistent e N2 elaborar e revisar de diferentes materiais dldjtlcos: apostilas, plaoo de autónomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
cursos, pl.tnos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e conteúdo. Boa comunicação. Proalividade. Assiduidade. 
diretri2es docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Compromisso com o trabalho. E~ncia em docência 

sempre que necessãrio para a melhoria do desempenho peda96gico. ldesej.lvel). 

Ministrar aulas no curso: INGLts e PORTUGUtS bem como. outros 
FORMAÇÃO : aJRSO SUPfRIOR EM LETRAS e lNGL.ts. 

componentes de .ireas afins do curso de formação, em cursos de REQUISITOS EXIGIDOS; E>lperiêncla 

Formação Inicia l e Continuada. E)Cercer atividades e asse,ssoramento 
comprovada (CTPS ou Dedaraçlo de profissional autónomo 

Professor pedagóslco/academrco. oraanl1ar , elaborar e revisar de diferentes 
reconhecida em cartório) na área dos cursos , seja como 

02 
Assistente N2 materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, 

empre1ado ou aut6nomo com cursos de capacitações na 

critérios de a11allaçJo. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 
.irea. Domfnio do conteúdo. Boa comunicação. 

Proatl\lldade. 
como as que por 11entur.ti forem criadas, sempre que neces!Jrlo para a 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. f)Cperiéncla em 
m.thorfa do d~ffl!penho ?Ntagdglco. 

dodncia (desejável). 

Ministra r aulas no curso: BALCONISTA DE FARMÃOA, bem como, 
Formação: CURSO SUPERIOR EM FARMÁCA. 

outros com ponentesde áreas afins dos cursos de formação, em cursos 
REQUISITOS: Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

de Fonnaç:lo Inicial e Continuada, exercer ati'lidades e 
de profissional autónomo reconhecida em cartório) na área, 

03 
Professor assessoramento p~agógko/acad~m lc.o. Organizar. ~aborar e re'lfsar 

seja como emprea;ado ou aut.6nomo com cursos de 
Assistente N2 de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de 

capacitações na àrea . Oominio do conteúdo, boa 
aulas. critérios de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, 

bem como as que por 'lefltura forem criadas, sempre que necessJirio 
comunicaçJo, pn>atilltdade, assiduidade, compromisso com 

para a melhoria do desempenho pedagóalco. 
trabalho . E)Cperlfflda em dodnda (d~Jável). 

Ministrar aulas no curso: UBRAS, E CUIDADOR DE IDOSOS, bem 
como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em 

Formação: CURSO SUPERIOR EM QUALQUER ÁREA COM 
OJrsos de Formação Inicial e ContlnuadZt. E,iercer atividades e 

aJRSOS DE QUALIFICAÇÃO EM LIBRAS. 
assessora~nto pedagó1lco/acad~mico. Apresentar atitude proati11a, 

REQU ISITOS: E,cperlàncla comprovada (CTPS ou Declaração 
Professor 

facilidade com trabalho em ~ulpe. Autonomia para pesquisa, 
de profissional autónomo reconhedda em cartório) na 

04 
Assistente N2 

compromisso e responsabilidade com a efetl\lldade do trabalho. 
àrfea, seja como empregado ou autonômo com cursos de 

Orga nização elaboração e revtsão de diferentes materiais didáticos: 
capacitações na àrea. Domínio do conteúdo, boa 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ~ntura 

comunluç.io, proatMd:tde, as.slduJdade, compromisso com 

forem criadas, sempre que necessário para a melhorfa do 
trabalho. Elcper~ncla em docAncla ldMejâvel). 

desempenho pedagógico. 

Ministrar aulas no curw: CABELEIREIRO, bem como, outros 
componentes de ilreas afins do curw de formaç:lio , em Cu~s de ~ : ENSINO Mto ,o COMPlETO, COM aJRSOS DE 

Formação Inicial e Continuada . Exercer atividades e auessoramento QUALIFICAÇÃO EM CABELEIREIRO. 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facllldade com REQUISITOS EXIGIDOS· Experl!ncla comprovada (CTPS ou 

Professor Awdllar 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e Oecla raç:io de profissiona l autõnomo reconhecida em 

os 
Nl 

responsabllldade com a efetividade do trabalho , Organlzaç:lo cartório) na área dos cursos, seja como empregado ou 
elaboração e revisão de d iferentes materia fs didáticos: apostilas, aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir conteúdo. Boa comunicação. ProatJ\ltdade. As.skiuidade. 

normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem Compromisso com o trabalho. Eiq>er;fncla em docénda 
criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho (desejá11cl). 

pedaaó&lco. 

~ : ENSINO Mf DIO COMPLETO, ou TECNICO e ou 
Ministrar aulas no curso: MAQUIAGEM , bem como, outros CURSOS ESPECÍFICOS em MAQUIAGEM. 

componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em OJrsos de REQU ISITOS EXIGIDOS : 
Formação Inicial e Continuada. Eltcrcer athridades e assessoramento Experlfncla comprovada (CTPS ou Dedaração de 

06 
Professor Auxiliar pedasóeico/acadfmlco. Oraanhar . elaborar e revisar de diferentes profissional aut6nomo reconhedda em cartório} na área 

Nl m.ateriars didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, dos cursos , ~ja como empre-gado ou aut6nomo com 
critérios de a11aUação. cumprir normas e diretrizes docentes, bem cursos de capacitações na área . Domínio do conteUdo. Boa 

como as que por ventura forem criadas, sempre que necessá rio para a comunicação. Proatividade, Assiduidade. 
melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. E,cperlfncla em docência 

(dese~""I). 

CANDIDATO PONTIJ~-

RHUAN MOREIRA 
ALVES 

DESCLASSIFICADO 

LEIOIANE LAUREANO 
DE CASTRO 

90 

POLVANA BORGES 
NÃO COMPARECEU 

FERR.SANTIAGO 

KEL TON PEDRO DOS 

SANTOS BOM 
OESCLASSIFICAOO 

WEYVIOA TAMIRES 
DESCLASSIFICADO 

ROSA 

LETICIA SILVA 
MARTINS 

DESClASSIFICADO 

GUILHERME 
M.MOREIRA DESCLASSIFICADO 
A.GUSMÃO 

SAMARA MAGALHÃES 
CARDOSO 

90,S 

lANCA GONflJO 
CAVAl.CANTE DESCLASSIFICADO 

SANTANA 

HOR°rtNCIA MATIAS 
DE CASTRO 

92,S 

GISELE OAIANA 
OESCI..ASSJfK:ADO 

BATISTA OLIVEIRA 

EVA RAIMUNOA 
PEREIRA 

77,5 

EUZETE MARTINS DA 
SILVA 

DESCLASSIFICADO 

GISELE OAIANA 
OESCU.SSIFICADO 

BATISTA OUVEIRA 

GISELE OAIANA 
BATISTA OUVEIRA 

DESCLASSIFICADO 



07 
Professor Auxiliar 

Nl 

08 
Professor Auxiliar 

Nl 

09 
Professor Auvillar 

Nl 

10 
Professor Auxlliar 

Nl 

11 
Professor Auxiliar 

Nl 

12 
Professor Auxiliar 

NJ 
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Ministrar aulas no curso: BARBEIRO, bem mmo, outros componentes 
de áreas afins do curso de formaçjo , ~ cursos de Formação lnldal e 

Continuada. h:ercer athll'dadcs e assessoramento 
pcdagógfco/acadf:mlco. Apresentar atitude proativa, facilidade com 

trabalho em equipe. Autonomi.a para pesquiR, compromisso e 
responsabUldade com a efetividade do trabalho. 

Organização elaboraçlo e rl!:\lls.Jo de diferentes materiais didáticos: 
apostilas, plano dr cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. 

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

desempenho pcdag6fico. 

Minb;trar aulas no curso: DESIGNER DE SOBRANCRHAS, bem como, 
outros component~ de áreas afins do curso de formaç3o, em Cursos 

de Formação Inicial e Continuada. Excrc.er atMdades e 
assessoraff'lf!nto peda,óalco/acad~mlco. Apresentar atitude proativa, 

facilidade com traba lho cm equipe. Autonomia para pc.squ~. 
compromisso e responsabiHdade com a efetividade do trabalho. 

Organização elaboraç.Jo e revisão de diferentes materiais didáticos: 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avalktçJQ. 

Cumprir normas e diretrizes docentrs, bem como as que por ventura 
forem criadas, sempre que necesArlo para a melhoria do 

desempenho pedagóslco. 

Minist rar aulas no curso: MANICURE E PEDICURE, bem como, outros 
componentes de ,reas afins do curso de formação, em Cursos de 

Formação Inicial e Contlnu3da. Exercer atividades e assessoramento 
pedagógfc.o/acadlimlco. Aprll!lsentar atitude proatlva, facilidade com 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 
responsabllldade com a efetMdade do trabalho . Organização 

elaboração e revlsão de diferentes materiais didáticos: apostilas, 
plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir 

normas e direlrizes docentes, bem como as que por ventura forem 
criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

Ministrar aulas no curso: CONFEITEIRO, bem como, outros 
componentes de jreas aflns do curso de formação, em Cursos de 

Formação Inicial e Continuada. E.11ercer atividades e assessoramento 
pedagóafco/ac.ad,mlco. Apresentar atitude pr<>Jtlva, facilidade com 

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

~aboraç.lo e revisão de diferentes materiais didlticos: apostilas, 
plano de cursos, planos de aulas, crlt~rlos de avallação. Cumprtr 

normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem 
criadas, sempre que necessário para a mefhorla do desempenho 

ped>&Ólli«>. 

Ministrar aulas no curso: ARTESÃO DE PINTUflA EM 
TECIDO,BORDADO A MÃO, PINTURA EM TEU.. bem 

como, outros componentes de jre;jS afins do curso de formaç.So, em 
Cursos de FormaçJo lnlclal e Continuada. Exercer atividades e 

assessoramento pedagó9ico/acad~mico. Apresentar atitude proati1,1a, 
facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, 

compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. 
Organização elaboração e revtsJo de diferentes materiais dldâtlcos: 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliaç3o. 

Cumprir normas e dlretriies docentes, bem como as que por ventura 
fore m criadas, sempre que necesdrlo para a melhoria do 

d!!Sempenho pcdagóelco. 

Ministrar aulas no curso: MECÃNICO DE REFRIGERAÇÃO E 
CUMATl2AÇÃO, bem como, outros componentes de ,,..,as afins do 

ct.Jrso de fom,açJo, cm Cursos de Form3<ão Inicial e Continuada. 
Evercer atividades e assessoramento pedaaóglco/acadêmico. 

Apresentar atitude proatlva, fadlldade com trabalho em equipe. 
Autonomia para pesquisa, compromisso e responsabilidade com a 

eíetividade do trabalho. Organi.iação elaboração e re'ltsão de 
diferentes materiais didáticos: apostllas, plano de cursos, planos de 

aulas, crit~rios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes 
docentes, bem como as que por ventura torem criadas, sempre que 

necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

FORMAÇÃO : ENSJNO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO EM BARBEIRO. 

REQUISITOS EXIGIDOS· Experi!ncia comprovada (CTPS ou 
Deda~çjo de profissional autônomo reconhecida em 
cartório) na área dos cursos , seja como empregado ou 

aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
conteúdo. Boa comunlca,a:o. Pro.atividade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Evperi,ncla em doc!nda 
(desejável). 

~ ' ENSINO MtOIO COMPUTO, COM CURSOS OE 
QUAUFICAÇÃO EM DESIGNER DE SOBRANCELHAS. 

REQUISITOS EXl<ilDOS • 
Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 

profissional autônomo reconhcdda ~ cartório) na área 
dos cursos, seja como cmpre,;ado ou autõnomo com 

cursos de capacitações na área . Oomfnlo do conteúdo. Boa 

comunlcaçJo. Pl"oatMdade. Assiduidade. 
Compromisso com o trabalho. Experiência em docfncia 

(desejável). 

~ ' ENSINO MiDIO COMPUTO, COM CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E PEOICURE. 

REQUISIJOS E](IGIDQS : Experl~ncla 
comprovada (CTPS ou Oeclaraç3o de profisslonal autõnomo 

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

jrea. Dominlo do contet.ido. Boa comunicação. 
Proatividade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. ExpcJlfflcia em 
dodncia (desejávelJ. 

FORMAÇÃO: ENSINO M{DIO COMPLETO. COM CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO EM CONFEITARIA E CUUNÃIUA EM GERAL 

REQUISITOS EXIGIDOS i 
Experiência comprovada (CTPS ou Oedaração de 

profissional autónomo reconhecida em cartório} na área 
dos cursos , seja como empregado ou aut6nomo com 

cursos de capacitaçl>es na área . Domfnlo do conteúdo. Boa 
comunicação. Proatividade. As.siduidade. 

Compromisso com o trabalho. bpcrl~nda cm dochda 
(d...;ável). 

~ e ENSINO MÉDIO COMPUTO, COM CURSOS DE 
QUAUFICAÇÃO EM PJNTURA EM TUA E TECIDO E 80ltADO 

A MÃO. ~ 
EXIGIDOS : Experi~cia compro1,1ada ICTPS ou Oedaração 

de proflssk>nal autônomo reconhecida~ cartório) na área 
dos cursos, seja como empregado ou autónomo com 

cursos de capacitações na área . Domínio do conteúdo. Boa 
comunlcaçlo. Proatl1,1idade. Asslduldade. 

Compromisso com o trabalho. Experi~ncia em docfnda 
(d...;ável). 

~ e ENSINO MÉDIO COMPLETO, COM CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO EM MECÃNICO DE REFRIGERAÇÃO E 

alMATIZAÇÃO. REQUISITOS 

~Evperllnda comprovada ICTPS ou Declaração 
de profissional autônomo reconhecida em cartório} na jrea 

dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
cursos de capacitaç3es na área. Domlnio do conteúdo. Boa 

comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 
Compromisso com o trabalho. Evperiência em docência 

(desejável). 

~ •• ,.,Loltt. 

NÃO HOUVE 

INSCRITOS 

Elt.ldO~ 
f\HOft'Ul d.a 

GISEU OAIANA 
OESCLASSIFICAOO 

BATISTA OLIVEIRA 

FRANCIEU NUNES DOS 

SANTOS 
75,S 

NÃO HOUVE 

INSCRITOS 

NÃO HOUVE 

INSCRITOS 

NÃO HOUVE 

INSCRITOS 
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QDADE: ITAPACI 

Minist rar aulas no curso: INFORMÁTICA BÁSICA, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM Cl t NOAS DA 

INltRMEDIÃRIO E AVANÇADO, INSTIUJTOR DE COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

APRENDl2AGEM EM INFORMÁTICA, bem como, out ros componentes SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
de áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formaç:io Inicial e REQUISITOS EXIGIDOS : Experk!ncia comprovada (CTPS ou 

Professor Continuada. Exercer atividades e assessoramento 0ttlaração de profissional autónomo reconhecida em 
13 

Assistente N2 pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes cartório) na .1rea dos cursos, seja como empregado ou 
materiais dldâtlcos: apost llas, plano de cursos, planos de aulas, aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

critérios d e avaliação. Cumprir normas e di retrizes docentes, bem conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

como as que por ventura forem crladas, .sempre que nece.súrlo para a Compromluo com o trabalho. Eltperiêncla em docincla 

melhoria do desempenho pedagógico. (deseJAvel) . 

Ministrar aulas oo curso : ARTESÃO DE PINTURA EM naoo, 
BORDADO A MÃO, PINTURA EM TELA, bem ~ , ENSINO Mt DIO COMPLETO, COM CURSOS DE 

como, outros componentes de áreas afins do curso de fonnação, em QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E BORAOO 
Cursos de Formação Inicial e Cont inuada. Exercer atívldades e A MÃO. ~ 

assessoramento pedagógico/acad êmico. Apresentar atitude proatlva, BLG.J..QQl.;__E,cperiêncla comprovada ICTPS ou Declaração 

14 
Professor AUllllllr facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, de profissional autônomo reconhecida em cartório) na ârea 

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

Organltação elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: cursos de capacitações na área . Ooml'nk> do conteUdo. Boa 

apostilas, pfanode cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. comu nicação. Proatividade. Assiduidade. 

Cumprir nonnas 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 (desejável) . 

desempenho pedag6fllco. 

Ministrar aiulas no curso: MANICURE E PEDICURE, bem como, outros 
FORMAÇÃO : ENSINO M ÉDIO COMPLETO, COM CURSOS DE 

cornponentes de ál"l!as afins do curso de formação, em Cursos de 
QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E PEDICURE. 

FormaçJo Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento 
REQUISITOS EXIGIDOS · Experiência 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com 
comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autõnomo 

Professor Auxlllar 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 

reconhttida em cartório) na área dos cursos, seja como 
15 

Nl 
responsabilidade com a efetividade do trabal ho . Organização 

empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 
elaboração e revisão de diferentes materiais d idát icos: apostilas, 

ãrea. Domínio do conteüdo. Bo.1 comunlcac:ão. 
plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir 

ProatMdade. 
normas e diretrizes docent es, bem como as que por ventura forem 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
criadas, sempre que necessãrlo para a melhoria do desempenho 

dodinda {dMejâvel). 
pedag6Bico. 

Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, 

ANALISTA OE NEGÓCIOS, ASSISTEN'TE FORMAÇÃO: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, OU 

ADMINISTRATIVO, bem como, outros componentes de áreas afins do RECURSOS HUMANOS. 

curso de formaçao, em Cursos de Formação Inicial e Continuada. REQUISITOS: Experi~ncla comprovada ,CTPs ou Declaração 

16 
Professor Exercer atNidades e assessoramento peda11ógico/acad!mico. de profissional aut6nomo reconhecida em cart6riol na 

Assistente N2 Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didáticos: apostilas, àrfea, seja como empregado ou autonõmo com cursos de 

plano de cursm, planos de aulas, criti!rios de avaliaçaío, cumprir capacitações na àrea. Oomínío do conteúdo, boa 

normas e diretrizes docentes. bem como as que por ventura forem comunlcaçJo, proat lvidade, assfduldade, com promisso com 

criadas, semp~ que necessário para a melhoria dai dgempenho trabalho. Experi~ncla em doc~ncla (desejável}. 

pedagógico. 

Ministrar cursos: SIMMAS DE INFORMAÇÃO, EXa l BÀSICO, 
FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM CltNOAS DA 

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

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

Continuada. Exercer atividades e assessoramento 
REQUISITOS EXfG100S: f,cperfi!ncfa comprovada (CTPS ou 

17 
Professor 

pedagóglco/acad~mlco. Organizar. elaborar e revisar diferentes 
Declaração de profissional autõnomo reconhecida em 

Assistente N2 
materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, 

cartório) na área dos cursos, se/a como em pregado ou 

criti!rios de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem 
aut6nomo com cursos de capacitações na ârea. Domínio do 

como as que por ventura forem criadas sempre que necess.irio para a 
conteUdo. Boa comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

melhoria do desempenho pedagógico. 
Compromisso com o trabalho. Expe,l~ncia em docénda 

(desejável). 

Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, 

ANALISTA DE NEGÓC10S, ASSISTENTE FORMAÇÃO, CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
ADMINISTRATIVO, bem como, outros componentes de áreas afins do RECURSOS 

curso de formação, em Cursos de Fo rmação Inicial e Continuada. HUMANOS.REQUISITOS: Experi~ncla comprovada (CTPS ou 

18 
Professor Exercer atividades e assessoramento pedagóglco/acad~mlco. Oedaração de profissiona l autónomo reconhecida em 

Assistente N2 Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didáticos: apostilas, cartório) na àrfea, seja como empregado ou autonõmo com 

plano de cursos. planos de aulas. crit~rios de avallação, cumprir cursos de capacltaçOO na àrea . Domínio do contelido, boa 

normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem comunicação, proat lvldade, assiduidade, compromisso com 

criadas, sempre que necessário para a melhoria do1 desempenho trabalho. E:icperlincla em doo!ncla (dese}ável). 

pedagóglco. 

Ministrar aulas no curso: INGl.ts e PORTUGUts bem como, outros 
FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM LETRAS e INGL.ts. 

componentes de âreas afins do curso de fonnaçlo, em Cursos de 
REQUlSITOS EXIGIDOS : Experi~ncla 

Fonnação Inicial e Continuada . Ellercer atividades e assessoramento 
comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autônomo 

Professor pedagógico/acad!mlco. Organizar , elaborar e revisar de diferentes 
reconhecida em cartório) na área dos cursos, seja como 

19 
Assistente N2 materiais didáticos: apost ilas, plano de cursos, planos de aulas, 

empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

critérios d e avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 
área. Domínio d o conteüdo. Boa comu nicação. 

como as que por ventura forem criadas, sempre que necess.1rio para a 
Proatlvldade. 

Assiduid:Jde. Compromisso com o trabalho. Experi~ncia em 
melhoria do desempenho pedagógico. 

doctncla (desejlivel). 

5(-Ctf't.t,~df. 

NÃOHOWE 

INSCRITOS 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 

EH•dodai 
Ae-toma(U 

RONE ROSA MARTINS 

LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 

GUSTAVO HENRIQUE 

C.OECASTRO 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 

RONE ROSA M ARTINS 

LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 

LEIOIANE LAUREANO 

DE CASTRO 

88,5 

89,S 

90,5 

88,5 

89,5 

90 
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Ministrar aulas no ehlo de: RECURSOS NATURAIS, bem como, outros 

componentes de áreas afins do curso de formaçlo, em Cursos de 
FormaçJo lnldail e Continuada. Exercer atividades e assessoramento 

20 
Professor pedagóglco/acadêmko. Organi.1ar, elaborar e revisar de diferentes 

AsslstMte N2 materiais dldàtfcos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, 
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 

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

melhoria do desempenho pedagógico. 

Mínistrar aulas no curso: ARTESÃO OE PfNTURA EM 
TECIDO,BORDADO A MÃO, PINTURA EM TELA, bem 

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

cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer atfl,lfdades e 

assessoramento pedagósico/acadêmico. Apresentar atitude proaUva, 

21 
Profes50r Auxiliar facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, 

Nl compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: 

apostilas, plano de cursos, planas de aulas, crlt~rlos de avaliação. 

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

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do 

desempenho pedasótlco. 

Minist rar aulas no curso: MANICURE E PEOICURE, bem como, outros 

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

Formação Inicial e Continuada .Exercer atividades e assessoramento 

pedagógfc.o/académlco. Apresentar atitude proativa, facilidade com 

Professor Au11iliar 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 

22 
Nl 

responsabilidade com a efetMdade do trabalho. Organização 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, 

plano de cursos, planos de aulas, crltêrlos de ava Ilação, cumprir 

normas e diretrites docentes, bem como as que por ventura forem 

criadas, :.empre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico . 

Mlnlstl'ilr aulas no curso: operador de processos qu(mlcos Industriais 

e petroquímicas e jreas afim bem como, outros componentes de 

áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e 

Professor 
Continuada. Exercer atividades e assessoramento 

23 pedagógico/acadêmico. Organi2ar, elaborar e revisar de diferentes 
Assistente N2 

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

critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrb:es docentes, bem 

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

melhoria do desempenho pedagógico. 

o 

Ministrar cursos: SlmMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL BÃSICO, 

INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, bem como, 

outros componentes de i\reas afins do curso de Formação Inicial e 

Professor 
Continuada. Exercer atividades e assessoramento 

24 pedagógico/acadimlco. Organizar, elaborar e revtsar diferentes 
Assistente N2 

materiais didáticos, apostilas, planos de Curso$, planos de aulas, 

critérios de avaMação, cumprir normas e dlretrlJes docentes, bem 

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

melhoria do desempenho pedagógico. 

Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, 

outras componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento 

pedagógico/acadêmico. 

25 
Professor 

Organizar, e-laborar e revisar diferentes materiais didáticos.. apostilas,. 
Assistente N2 

planos de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprfr 

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

criadas sempre que necessârlo para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA 
ou áreas afins. REQUISITOS EXIGIDOS : Experif:nda 

comprovada (CTPS ou Oec\araçlo de profissional autõnomo 

reconh~lda em cartório) na ~rea dos cursos, seja como 
empreaado ou aut6nomo com cursos de capacitações na 

área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 
Proatlvldade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(deseJjvelJ. 

~ : ENSINO M i DIO COMPLETO, COM CURSOS DE 

QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E BORADO 

A MÃO. REQUISITOS 
EXIGIDOS: Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

de profissional autónomo reconhetlda em cartório) na área 

dos curso5, seja como empregado ou autônomo com 

cursos de capacitações na área. Domínio do conteüdo. Boa 

comunicação. Proativldade. Assktuldade. 

Compromisso com o trabalho. Expert~nda em docência 

(d.,.,já .. lJ. 

ff2l!M&;ÃQ : ENSINO M~OIO COMPLETO, COM CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E PEOICURE. 

REQUISITOS EXIGIDOS · Experiência 

comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autõnomo 

reconhecida em cartório) na área dos cursos , seja como 

empregado ou autónomo com cursos de capacitações na 

área. Domínio da conteUdo. Boa comunicação. 

ProatMdade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. E11peril!ncia em 

docência (desejóivel} . 

~ : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA 
QU(MICA, QUÍMICA ou GRADUAÇÃO EM QUAlQUER ÁREA 

COM TtCNICO EM 
QUÍMICA.REQUISITOS EXIGIDOS· Experiência 

comprovada (CTPS ou Oeclaraç!lo de profissional autõnomo 

reconhecida em cartório) na área dos cursos, seja como 

empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 

área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 
Proatividade. 

Asslduidade. Comproml$$0 com o trabalho. Exper~la em 

docência (de.sejávef}. 

: MU 

FORMAÇÃO : CURSO SUPEA.IOR EM Clf.NCIAS DA 

COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
REQUISITOS EXIGIDOS : Experll!ncla comprovada ICTPS ou 

Declaração de proflsslona l autõnomo reconhecida em 

cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experiénc(a em docénda 

(desejável). 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TURISMO, OU 
QUAlQUER GRAOUAÇÃO COM CURSOS ESPEOFICOS EM 

TURISMO. REQUISITOS 
EXIGIDOS : Experiência COITIP,Ovada (CTPS ou Oeclaraçlo 

de profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 

do.s cursos, seja como empregado ou autônomo com 

cursos de capacit.ições na Airea. Domínio do conteúdo. Boa 

comunicação. Proatlvidade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. E11perlénda em docência 

(desejável). 

S.C•t-{o1r~df
Eit~dl);~ 
Rttom.aCM 

JOSÉ FELICIANO 
95 

BERNARDES NETO 

GES.SICA XAVIER 
TORRES 

80,S 

LARISSA URZEDO 

RODRIGUES 
88 

SIMONE DE FREITAS 

CHACON 
NÃO COMPARECEU 

VALERIA UMA DA 

SILVA 
80 

FELIPPE MARTINS 
DESCLASSIFICADO 

OA114ACENO 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

ERICH POTRICH 91,5 

MATEUS VINICIUS 

CASAGRANOE DA OESCLASSlf'ICAOO 
SILVA 

MARCIO GONÇALVES 
OFSCtASSIFICAOO 

FRANCO 

ALANO VIEIRA DA. 
OESCIASSIFICAOO 

StLVANETO 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 
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Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO,BORDADO 
A MÃO, PINTURA EM TEIA. 

ARTESANATO INOIGENA bem como, outras componentes de áreas 
afins do curso de formaçlo, em Cursos de Formação Inicial e 

Contlnuada.Elterccr atividades e assessoramento 

Professor Aulllllar 
pedagóglco/acadêmko. Apresentar atitude proativa, facilidade com 

26 
Nl 

trabalho em ~ulpe, Autonomia para pesqulSlll, compromisso e 
responsabilidade com a efetl....;dade do trabalho. 

Oraanlzação efaboração e revlslo de dtferentes matertais 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 neces~rio para a melhoria do 

desempenho pedagógfco. 

Ministr.u aulas no curso: MANIOJRE E PEOI CU RE, bem como, outros 
componentes de .ireas afins do curso de formaçJo, em cursos de 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com 

trabalho em equipe. Autonomia pa~ pesquisa, compromisso e 
27 

Professor Auxiliar 
responsabilidade com a efetMdade do trabalho. Organização 

Nl 
elaboração e revlsJo de diferentes materlats didihicos: apostllas, 
plano de cu rsos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir 

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

pedagógico. 

~ : ENSINO Mt OIO COMPLETO, COM CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TEIA E TECIOO E BORAOO 

A MÃO, AATESANATO INDIGENA 
REQUISITOS EXIGI DOS: Experi&lda 

comprovada (CTPS ou Declaração de proftuional autõnomo 

reconhecida em cartórlo)na área dos rursos. seja como 
empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

área. Oomfnlo do conteúdo. Boa comunicação. 

Proatlvldade. 
Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desej~vel) . 

~ : ENSINO Mt DIO COMPLETO, COM CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO EM MAN ICUIIE E PEDICURE. 

REQUISITOS EXIGIDOS· Experifncia 
comprovada (CTPS ou Declaração de proflss!onal autõnomo 

reconhecida em cartórfo)na área dos cursos, seja como 
empregado ou autônomo com cuf'SOS cte capacitações na 

área. Domínio do contelldo. Boa comunlcaçJo. 
Proativtdade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
docincia (desejável!. 

OOADf: CRIXAS 

Ministrar CUflOS: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEl BÁSICO, 
FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CIENOAS DA 

INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, bem como, 
COMPIITAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPIITAÇÃO, 

SIITTMAS DA INFORMAÇÃO. 
outros componentes de àre:as anns do curso de Fonnação Inicial e 

REQUISITOS EXIGIDOS : hpert~ncla comprovada (CTPS ou 
ProfeS50f' 

Continuada. Exercer atlvfdades e assessoramento 
Oeclara~o de profissional aut6nomo reconhecida em 

28 
Assistente Nl 

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

materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, 
critérios de avaliação, cumprir normas e diretriz~ docentrs, bem 

autõnomo com cursos de capacitações na área . Domínio do 

como as que por ventura forem criadas sempre que necessário para a 
c:onteUdo. Boa comunkaç.Jo. ProatMdade. ~lduldade. 

melhoria do desempenko pedagõaico. 
Compromisso com o trabalho. fxperiEncia em docéncia 

(desejável). 

Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, 
ANAUSTA OE NEGÓCIOS, ASSlffiNTE Formação: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, OU 

ADMINISTRATIVO, b@m como, outros componentes de .ireas afins do REC URSOS HUMANOS. 
curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e REQUISITOS: bpertfncla comprovada (CTPS ou Oe<laração 

29 
Professor Contlnuada.Ewercer atlvidMfes e assessoramento de profissional aut6nomo reconhed<q em e1rtôriol nill 

Assistente N2 peda,óaico/aca~mico. Oraani.lar, elaborar e revisar diferentes àrfea,. seja como empre,ado ou autonõmo com cursos de 
materiais dldâtlcos, apostilas, plano de cursos, planos de aulas, uipacitações na àrea . Dominlo do conteúdo, boa 

criti&ios de avaliação, cumprir normas e diretn2es docentes, bem comunicação, proatividade, assidutdade, compromisso com 
como as que por ventura forem criadas, sempre que necess.irlo para a trabilllho. Experifncla em docência ldesejãvel). 

melhoria dai desempenho pedagógico. 

Ministrar aulas no curso:AMOSTllADOR DE MINtRIOS, OPERADOR DE 
~ : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA 

PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS, 
QUÍMICA, ou GRAOUAÇÃO EM QUAlQUER ÃAEA COM 

tlCN ICOEM 
OPERADOR OE MtNAS e áreas aflrn bern eoino, outros componentes 

MINERAÇÃO.ftEQUISITQS EXIG IDOS: Experiência 
de áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e 

Professor Continuada.Exercer atividades e assessoramento 
comprovada (CTPS ou Oedaração de proflsslonal autónomo 

30 
A.sslstente N2 pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de drferentes 

reconhecida em cartórioJna irea dos cursos, seja como 
empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

materiais dldiltlcos : apostilas, plano de cursos, planos de aulas, 
irea . Domrnlo do conteúdo. Boa comunicação. 

critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 
Proatlvidade. 

como ;,s que por ventura forem crlad;is, sempre que neces~rio para a 
Assiduidada. Compromisso com o trabalho. Ellperifncia em 

m~horia do desempenho pedagóa:lco. 
doct!nda (deseJ~vel}. 

Ministrar aulas no curso:ARTUÃO DE PINTURA EM TEO OO,BORDADO 
A MÃO, PINTURA EM TELA, bem ~ : ENSINO MiDIO COMPLETO, COM CURSOS DE 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TEIA E TECIOO E BORAOO 
Cursos de Fom,ição Inicial e Continuada .Exercer atividades e AMÃD.~ 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresenta r atitude proattva, ~Experiência comprovada ICTPS ou Declaração 

31 
Professor Auxiliar facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa , de profissional aut6nomo reconhecida em cartório)na át'N 

Nl compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. dos cursos , seja como empregado ou aut6nomo com 
Organltação ela boraç:lo e revisio de diferente-s materiais dldátfcos: cursos de capacitações na área . Domínio do conteúdo. Do.a 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, cri~rios de avaliação . comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como a.s que por ventura Compromisso com o trabalho. Experiinda em docincla 
fo~ criadas, sempre que necesdrio para a melhoria do (dese~v,I). 

desempenho pedagógico. 

Ministrar aulas na curso:MANICURE E PEDICURE, Dem como, outros 
FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS DE 

componentes de .treas afins do curso de formação, em Cursos de 
Formação lnkial e Continuada.Exercer at ividades e assessoramento 

QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E PEDICUIIE. 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatlva, facilidade com 
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

trabalho em equipe. Autonomla para pesquísa, compromisso e 
comprovada (CTPS ou De<laração de protk$1onal autônomo 

32 
Professor Auxillar 

r6ponsabilldade com a efetividade do trabalho . Organização 
reconhecida em cart6rio)na área dos cursos , seja como 

Nl 
elaboraçSo e revisão de diferentes materials didáticos: apostilas, 

empregado ou aut6nomo com cursos de capacitações na 

plano de curs0$, planos de aulas, altMos de avaliação. Cumprir 
área . Domínio do conteüdo. Boa comunicação. 

normas e diretrizes docentes. bem como as que por ventura forem 
Proillttvldade. 

criadas, sempre que necesdrfo para a melhoria do desempenho 
Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Ellperifncla em 

peda16elco. 
docência (desejável). 

S.<tt-t.1,...,do 
nudoct.. 
nMomact.. 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 

LUOANO ROOFUGUES 
SANTANA 

ERICH POTRICH 

MATEUS VINICIUS 

88,5 

89,5 

91,5 

CASAGRANOE O.A DESCIASSIFICADO 
SILVA 

MARCIO GONÇALVES 
DESCLASSIFICADO 

FRANCO 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 
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CIDADE: MOlARl.ANOfA 

Ministrar cursos: SISTEMAS OE INFORMAÇÃO, EXCEL 8.ÃSICO, 
FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM CIENOAS DA 

COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO. 
INTERMEDIÃRIO E AVANÇADO, bem como, 

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

Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 

Profeuor 
Continuada. Exercer atividades e assessoramento 

profluiona l autônomo reconhecida em cartórlo}na área dos 
33 

Assistente Nl 
pedagõslco/aad~mlco. Organizar, elaboru e revisar difen~ntes 

cursos , seja como empregado ou autbnomo com cursos de 
materiais didáticos, apostllas, planos de cursos, planos de aulas, 

capacitações na área . Oomínlo do conteOdo. Boa 
crlterios de avabçlo, cumprir normas e dlretri:zM docentes, bem 

comunlcaçJo. ProatMdade. Assiduidade. 
como 35 que por ventura forem criadas sempre que neussár1o p;ara a 

Compromisso com o trabalho. E)rperiênda em doc!nda 
melhoria do desempenho pedagó1lco. 

(desejável). 

Ministrar aulas no curso: ASSlmNTt: DE RECURSOS HUMANOS, 

ANAUSTA DE NEGÓCIOS, ASSISTENTE Formação: WRSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, OU 

ADMINISTRATIVO, bem como, outros componentes de áreas afins do RECURSOS HUMANOS. 
curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e REQUISITOS: Experiência comprovada ICTPS ou Declaração 

34 
Professor Continuada.Exercer atlv\dad6 e assessoramento de profissional autônomo reconhecida em c:artórk>) na 

Assistente N2 pedagôako/atidfmlco. Oraaniur, elaborar e revisar diferentes àrfea, seja como empret:itdo ou autonõmo rom cursos de 

materiaís didáticos, apost/las, plano de cursos, planos de aulas, capacitações na área. Dom(n(o do contei.ido, bo.i 

critfrlos de avaliaçlo, cumprir normas e diretrbes docentes, bem comunicação, proativldade, asslduklade, compromisso com 

corno as que por ventura forem criadas, sempre que necesYrio para a trabalho. E,q:>eri~ncia em docência (desejáveiJ. 

melhoria dol desempenho pedagót:lco. 

Ministrar aulas no curso:AMOSTRADOR DE MINtRIOS, OPERADOR DE 
~ ' cu~so SUPERIOR EM ENGENHARIA 

PRoassos QUÍMICOS INDUSTRIAIS, 
QUÍMICA, ou GRADUAÇÃO EM QUALQUER AAEA COM 

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

MINERAÇÃO.RJQUISITQS EXIGIDOS : hperil!:ncia 
de áreas afins do curso de formsçlo, em Cursos de f ormaçlo Inicial e 

comprovada (CTPS ou Oeclairação de profissional autônomo 

35 
Professor Continuada.Exercer atMdades e assessoramento 

rttonhedda em cartório)na área dos cursos, seja como 
Assist ente N2 pedagógico/acadêmico. Organl2ar, elabOf'ar e r~sar de diferentes 

empregado ou aut ônomo com cursos de capacitações na 
materiais dld;1tlcos: 3postltas, plano de cursos, planos de aulas, 

área. Dominio do contei.ido. Boa comunicação. 
critérios de ava Ilação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 

Proativldade. 
como as que por ventura forem criadas, sempre que neces~rio para a 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. E)(perlêncla em 
melhoria do desempenho pedagógico. 

docência (desejável). 

Mínlstrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TEODO,BORDADO 

A MÃO, PINTURA EM TELA, bem FORMAÇÃO : ENSINO MltDIO COMPLETO, COM CURSOS DE 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em QUALIFICAÇÃO EM PINTURA [M TELA E TECIDO E BORADO 

Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e A MÃO.REQUISITOS 
assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atttude proaUva. ~hperlência comprovada ICTPS ou Declaraçao 

36 
Professor Auxiliar facilidade com trabalha em equipe. Autonomia para pesquisa, de profissional au~nomo reconhecida em cart6rio)na ilrea 

Nl compromisso e responsabllldade com a efettvldade do trabalho. dos cursos, se}a como empregado ou autónomo com 

Organl.zaçlo elaboração e revisão de diferentes m,neriais didJticos: cursos de capacitações na ilrea. Domfnk, do conteódo. Boa 

apostilas, plano de cursos, pfanos de aulas, critérios de avallaçJo. comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 

Cumprir normas e diretrizes doc.ent@S, bem como as que por ventura Compromisso com o trabalho. b:periênda em docência 
forem criadas, sempre que nec~rio para a melhoria do fdese)ável) . 

desempenho pedagótlco. 

COTK, &O\IDNAllOII OTA\110 LAGE 

' Nt CARGO ATRIBUICÕES FORMACÃO E REQUISrTOS 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA OVIL, ou 

Ministrar aulas no curso: EIXOS TECNOLÓGICOS SEGURANÇA E GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM ffCNICO EM 
INFRAESTRUT\JRA. bem como. outros componentes de áreas afins do SEGURANÇA 00 

curso de formaçJo, em Cursos de Formação lnkial e TRABALHO.REQUISITOS EXIGIDOS : Exper~nda 

Professor 
Contlnuada.Eurc.er atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autónomo 

37 ~agóslco/acadf mico.Organizar , elaborar e revisar de diferentes reconhedda em cartório)na ãrea dos cursos , seja como 
Assistente N2 

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

critbios de, avallaçSo. Cumprir normas e dlretriles docentes, bem Jrea. Domínio do conteúdo. Boa comunkaçJo. 

como as que por ventura forem criadas, sempre que necesdrlo para a ProatMdade. 

melhoria do desffl'lpenho pedagó&ico . Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experlfnda em 

dodncla (de:st:~vel). 

FORMAÇÃO : ENSINO MlOIO COMPLETO, com 'ftCNICO e 

M inistrar aulas no curso: CORTE E COSl\JRA. e áreas afim bem como, ou CURSOS ESPEdFICOS DE CORTE E COSTURA, 
outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos MODELAGEM e , reas 

6e FonnaçJo Inicial e Contlnuacb.Exercer atl>Adades e assessoramento afltts.REQUISITQS EXIGIDQ5 : E:xperJbt.cia comprovada 

38 
Professor Au)(\\lar pedaaótlco/aca~mlco.Oraanlzar, elaborar, revisar de diferentes (CTPS ou Declaração de proftSSional autónomo reconhecida 

Nl materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, em cartóriolna área dos cursos , seja como empregado ou 

critérios de avallaçlo. Cumprir normas e dlretri2es docentes, bem aut6nomo com cursos de capaclta(:ões na área. Domínio do 

como as que por ventu ra forem criadas, sempre que necessário para a conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. 

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

docência (desejjvel} . 

$N:1t-t.ar~ d.
fst•do ct.. 
Rtton'l.ad.l 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 88,5 

ERICH POTRICH 91,5 

MATEUS VlNICIUS 

CASAGRANOE DA DESCLASSIFICADO 

SILVA 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

CANDIDATO PONTUA -an 

JOfANIAS DA SILVA 
85,5 

CARVALHO 

CHARLES CAMPOS 
76,5 

MONTt:IRO 

GUSTAVO HENRIQUE 
90,5 

C.OECASTRO 

JEAN CARLOS DE 

JESUS SILVA 
OESCl.ASSIFICADO 

FERNANDA SIMÃO 

AMANCIO 
DESCLASSIFICAOO 



CO"TEC =~~ 
11, ... ,.,,.o 
oo t• rAillôOI' "' ... 

OOADE: -..AI.TO 

FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM AOMIN ISTRAÇÃO ou 
Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, 

ANALISTA OE NEGÓCIOS, bem como, 
GRADUAÇÃO EM QUAi.QUER ÃREA COM ESPEOAUZAÇÃO 

EM GESTÃO EM LOGISTICA,RECURSOS HUMANOS. 
outros componentes de áreas afins do curso de forma(-Jo, em Cursos 

de Formação Inicial e Continuada.Exercer at ividades e assessoramento 
REQUISITOS EXIGIDOS i Experl~ncla comprovada (CTPS ou 

Professor Declaração de profissional autónomo reconhecida em 
39 

Assistente N2 
pedagóglco/aca~mlco. OrRanlzar, elaborar e revisar de diferentes 

cartórlo)na área dos cursos , seja como empr~do ou 
materiais didáticos : apostilas, plano de e.ursos, planos de aulas, 

aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domlnlo do 
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 

contelldo. Boa comunicação. ProotMdade. As.slduidade. 
como as que por ventura forem criadas, sempre que neceWrio para a 

Compromisso com o t rabalho. Experiência em doc~nda 
m~horfa do desempenho ped3góglco. 

(desejável). 

Ministrar aulas cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, 
FORMAÇÃO, CU RSO SUPERIOR EM CltNOAS DA 

COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, bem 

SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
como, outros componentl!S de àreas afins do curso de Formação 

REQUISITOS EXIGI005 : E>cperltncla c.omprovada (CTPS ou 
Professo, 

Inicial e Cof'ltinuada. Exercer atividades e assessoramento 
DedaraçJo de profissional autónomo reconhecida em 

40 pedagótlco/acad&mlco. Organl:zar, elaborar e revisar diferentes 
Assistente N2 

materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, 
cartórlo)na á rea dos cursos , seja como empregado ou 

critérios de avaliação, cumprir normas e dlretrt:zes docentes, bem 
autônomo com cursos de capacitações na área . Domínio do 

como as que por ventura forem criadas sempre que necessârio para a 
contelldo. Boa comunlcação. ProatMdade. Assiduidade. 
Compromisso com o trabalho. hperlfncla em docência 

melhoria do desempenho pedagógico. 
(desejjvel). 

Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES TIJRlmCA.S , bem como, 
FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM TURISMO, OU 

outros componmtes de àrus afins do curso de formaçlo Inicial e 
QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECRCOS EM 

Continuada. Ewercer ativídades e assessoramento 
TURISMO. REQUISITOS 

pedagógico/acadêmico. 
EXIGIDOS : Experilncla comprovada (CTPS ou Oedaraç;Jo 

41 
Professor 

Organizar, elaborar e revtsar diferentes materiais dldãtlcos, apostilas, 
de profissional autõnomo reconhecida em cartório)na '1rea 

Assistente N2 
planos de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir 

dos cursos , seja como empregado ou autOnomo c.om 

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

criadas sempre que necessário para a melhoria do desempenho 
comunlcaç:lio. ProatMdade. Assiduidade. 

pedagÔfllco. 
Compromisso com o traballlo. Experiénda em dodncia 

(desejável). 

Ministrar aulas no curso:CONFEITEIRO, bem como, outros 
~ , ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS DE 

componentes de iireas afins do curso de formação, em Cursos de 
QUALIFICAÇÃO EM CONFEITARIA f CUUNÃRIA EM GERAL 

Formação Inicial e Continuada.Exercer attvldades e assessoramento 
pedagósico/académico. Apresentar atitude proatlva, facilidade com 

REQUISITOS EXIGIDOS , 

trabalho em equipe. Autonomia p3ra pesquisa, compromisso e 
Experf@:nc\a comprovada (CTPS ou Declaração de 

42 
Professor Auxiliar 

responsabUldade com a efetividade do trabalho . Organização 
proflsslonal aut6nomo reconhecida em cartório)na área dos 

Nl 
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, 

cursos, se,Ja como empregado ou autônomo com cursos de 

pla no de cursos, planos de aulas, critérios de avallaç:lo. Cumprir 
capacitações na área . Domínio do c.onteúdo. Boa 

normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem 
comunlc:ição. Proatlvldade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. E,cpert,ncla em docência 
criadas, sempre que necessário para a melhoria do desemp~ho 

(desejável). 
pedagósico . 

Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TtCI DO,BORDAOO 
A MÃO, PINTURA EM TELA. bem ~ ' ENSINO Mt DIO COMPLETO, COM CURSOS DE 

como, outros c.omponentes de áreas afins do curso de formaçlo , em QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E BORADO 
Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividadn e AMÃO.~ 

assessoramento pedagóalco/acadtmico. Apresentar atitude proativa, ~Experiência comprovada ICTPS ou Otc:laraçlo 

43 
Professor Auxiliar facilidade com trab,1lho em equipe. Autonomia para pesquisa, de profissional auttinomo reconhecida em cartórlo)na área 

Nl compromisso e responsablUdade com a efetlvldade do trabalho. dos cursos, seja como empregado ou autónomo com 
Organl:zação elaboração e revisão de dtferentes materiais didáticos: cursos de capacitações na área . Domínio do conteúdo. Boa 
a postilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

Cumprir normas e dlretri:zes docentes, bem como as que por ventu ra Compromisso com o t rabalho. hperiência em docência 
forem criadas, sempre que necess.irio para a melhoria do (desejável). 

desempenho pedagógico. 

CIDADE: PADttE --&KaX.J 

Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, 
FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM AOMINISTRAÇÃO ou 

ANALISTA DE NEGÓCIOS, bem como, 
GRAOUAÇÃO EM QUAi.QUER ÃREA COM ESPEOAUZAÇÃO 

EM GESTÃO EM LOGISTICA,RECURSOS HUMANOS. 
outros componentes de áreas afins do curso de formaç:lio, em Cum» 

de Formação Inicial e Continuada .Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS • Expertfncia comprovada (CTPS ou 

44 
Professor 

pedagóglco/acadffl'llco. Organl:za r , elaborar e revisar de diferentes 
Declaração de profissional auttinomo reconhecida em 

Assistente N2 
materiais didáticos: apost ilas, plano de cursos, p lanos de aulas, 

cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 
autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

como as que por Yefltur.t forem criadas, sempre que necessârlo para a 
conteúdo. Boa comu nicação. ProatMdade. Assiduidade. 

m~lhorfa do desempenho pedagógico. 
Compromisso tom o t rabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

Ministrar aulas cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXal BÁSI CO, 
FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM CltNOAS DA 

INTERMEDIÂRIO E AVANÇADO, bem 
COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

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

Inicial e Continuada. Ex@r'Cer atividades e assessoramento 
REQUISITOS EXIGIDOS : Experifncla comprovada fCTPS ou 

4S 
Professor 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar diferentes 
Dl!daração de proffsslonal autónomo reconhedda em 

As:ststente N2 
materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de auln, 

cartórlo)na ~rea dos cursos , seja como empr@lado ou 

critérios de avallaç.ão, cumprir normas e dlretri:zes docentes, bem 
aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

como as que por ventun, forem criada$ sempre que necessário para a 
c.onteúdo. Boa comunicação. ProatMdade. Asslduldade. 

melhoria do desempenho pedagógico. 
Compromisso com o trabalho. Experl!ncia em doc~nda 

(desejável). 

s.-<1~t.:u1.1,de 
bt.ltfOct. 
Rtton,.td.l 

LUOMILLA MARTINS 
NÃO COMPAAECEU 

OE MELO 

HORltNCIA MATIAS 
OE CASTRO 

DESCLASSIFICADO 

OIMlUSON DA SILVA 
DESCLASSIFICADO 

CAMPOS 

NÃOHOWE 

INSCRITOS 

Al.ESSANDRA OE 
NÃO COMPARECEU 

ALMEIDA CAMPOS 

NÃO HOUVE 

INSCRITOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 88,S 

HENRIQUE DA SILVA 
94 

MFRANÇA 

GUSTAVO HENRIQUE 
90,S 

C.DE CASTRO 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 



Profeuor 
46 

Asslst.ente N2 

47 
Prof@SSOI' Auxiliar 

NJ 

N• CARGO 

Professor 
48 

Assistente Nl 

Professor 
49 

Assistente Nl 

-~ li.,.. ·•••n'l 
DO t, I.M,C'\~ '-"~• 

Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES 1\JRlmCAS , bem ccmo, 

outros componentes de àreas aflns do curso de Formaçlo Inicial e 
Continuada. Exercer atividades e asses.sorame-nto 

pedagógico/acadfmlco. 
Organi2ar, elabo~r e revisar dlferentN mat~ais didáticos, apostilas, 

planos de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir 
normas e dlretriJl!S docentes, b1tm como as que por ventura forem 

criadas sempre que necesdrio para a melhoria do desempenho 

peda&óalto. 

Ministrar aulas no c.urso:CONFEITEIRO, bem como, outros 
componentes de freas afins do e.urso de formação, em Cursos de 

Formação lnk:lal e Continuada.E,cercer attvidades e assessoramento 
pedagógíco/acad&nk:o. Apresentar atitude proativa, fadlkfa~ com 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 
responsabllldade com a efetMdade do t~balho . Of'&anlução 

elaboração e revtsão de diferentes materiais dldtitlcos: apostilas, 
plano de cursos, planos de aulas, critérios de avalla,10. Cumprir 

normas e diretrhes docentes, bem como as que por ventura fo~m 
criadas, sempre Que necesdrio para a melhoria do desempenho 

pedagógica. 

FORMAÇÃO: CURSO SUPERIOR EM TURISMO, OU 
QUALQUER GRAOUf<ÇÃO OOM CURSOS ESPECIRCOS EM 

TURJSMO. REQUISITOS 

EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

de profbslonal aut6nomo reconhedda em cartório)na ilrea 
dos cursos , U!ja como empregado ou autõnomo com 

cursos de capacitações na ilrea . Domln\o do conteúdo. Boa 
comunfc:.,çio. ProatMdade, Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. E,cpertência em docência 
(desejável) . 

FORMAÇÃO : ENSINO MtOIO COMPLETO, COM CURSOS DE 
QUAUFlcr.ÇÃO EM CONFEITf<Rlf< E CUUNÃIWI EM GERAL 

REQUISITOS EXIGIDOS : 
Expertl:nc.la comprovada ICTPS ou DKlara,so de 

profissional autônomo reconhecida em cartórlo}na área dos 

cursos, seta como empregado ou autônomo com cursos de 
capacitações na á~a . Oomínlo do conteúdo. Boa 

comunk:aç::lo. Proatlvldade. Aulduldade. 
Compromisso com o trabalho. Experi6ncla em docência 

(desejtivel). 

COTEC, CELSO MONTEIRO FUIITAl>O 
CIDADE: URUANA 

ATRJBUICOES FORMACAO E REQUISITOS 

Ministrar aulas no curso: T'tCNICO EM AGRONEGÓCIOS, e de ~ : CURSO SUPERIOR EM AGRONOMlf< 
AGRICULTURA bem como, outros componentes de áreas afins do ou iirHs afins. REQUISITO$ EXIGIDOS· Experi@nda 

curso de formação, em Cursos de Formação lnklal e comprovada (CTPS ou Declaração de proftsslonal aut6nomo 
Continuada.Exercer atividades e assessoramento reconhedda em cartório)na área das cursos, seja como 

pedagó&lco/acadêmic.o. Oraanl,ar , elaborar e revisar de diferentes empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 
materiais dldâtk:.os: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, lrea. Domfnlo do conteüdo. Boa comunicação. 

critérios de avaliaçao. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem Proattvidade. Assiduidade. 
como as Que por ventura forem criadas, sempre que necessârio para a Compromisso com o tra balho. hi,&rt6nda em doànda 

m~horia do desempenho pedag69ico. (desejável). 

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

ANALISTA OE NEGÔOOS, bem como, 
GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM ESPEQALJZAÇÃO 

outros componentes de tireas afins do curso de formação, em Cursos 
EM GESTÃO EM lOGISTICA,RECURSOS HUMf<NOS. 

de Formação Inicial e Continuada .Exercer at ividades e assessoramento 
REQUISITOS EXIGIDOS i Experl~ncla comprovada (CTPS ou 

Oeclaraç:lo de profissional auti>nomo reconhecida em 
pedagóeico/acadêmico. Orga nizar , elaborar e revisar de difer~tes 

cartórlo)na jrea dos cursos, seja como empregado ou 
materiais dldlticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas. 

autônomo com cursos de capacitaç6es na área. Domínio do 
cr~rios de ~valiaçlo. Cumprir normas e dlretri1es docentes, bem 

conteüdo. 8oa comunkaçJo. Proatl~ Assiduidade. 
como as que por ventura forem crladas, sempre que necessárk) para a 

Compromisso com o trabalho. Experiência em docénda 
melhoria do desem penho pedagágk:o. 

(desejável). 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

NÃO HOUVE 

INSCRITOS 

CANDIDATO PONTUA ia: 

JOS( FELICIANO 
95 

B[RNAROES NETO 

HELOE ARAUJO 
NÃO COMPARECEU 

OOMINGOS 

SIMONE DE FREITAS 
NÃO COMPARECEU 

CHACON 

GUILHERME SANTOS 
DA SILVA 

93 

JOSt DE OLIVEIRA 

CRUZ 
89,S 

LUDMILA MADUREI RA 
GONÇALVES 

NÃO COMPARECEU 

GUILHERME 
VALAGANCE PELJ SSON 

91,S 

RONE ROSA MARTINS 88,S 

LUCIANO RODRIGUES 
SANTANA 

89,S 

GUSTAVO HENRIQUE 
C.DECAST1'0 

90,S 

HORTtNOA MATIAS 
OE CASTRO 

DESCLASSIFK.AOO 

GUILHERME 
M.MOREIRA DESCLASSIFICADO 
R.GUSMÃO 



COTEC 
<eJ,O 

lf'"" ".,''"' ' ..:i •••MJC\ C. 
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Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORM AÇÃO GERENOAL. 

EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÃRIO E 
AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso 

Professor 
de formação, em Cursos de FormiJção Inicial e Continuada.Exercer 

so 
Assistente N2 

atividades e assessoramento pedagóglco/acadàmlco. Organizar, 

ciaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de 
cursos, planos de aulas, crltérlos de avaliação. Cumprir normas e 

diret rizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 
sempre que nttessário par• a methoria do desempenho pedagógtco. 

Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEDICURE, bem como, outros 
compoMntH de .treas aflns do curso de formação, em Cursos de 

FormaçJo lnkl1I e Contlnuada.Ewercer attvktades e a~mento 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proa tiva, facilidade com 

Professor Au11lllar 
trabaltlo em equipe. Autonomia par1 PesQulsa, compromisso e 

51 
Nl 

responsabilidade com a efetividade do tr.ibalho . Oraanização 
elabotaç:Jo e revls.Jo de diferentes materiais dldttlcos. apostffas, 
pboo de cursos, planos de aula~, cnt«ios ~ -ava~. Cumprir 

normas e dlretrfzes docentes, bem como as que por ventura forem 
criadas, sempre que necessário par.1 a melhoria do desempenho 

pedagdt:ico. 

Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros 
componentrs de áreas afins do curso de formaçJo, em Cursos de 

Formação Inicial e Continuada.Exercer attvldades e assessoramento 
pe.dagóciro/acad~mico. Apresentar at,tudt! proa11va, fac1l1dade com 

Professor Auxlllar 
trabatho em equipe. Autonomia para pe,squlsa, compromisso e 

52 
Nl 

r~ponsabilidade com a efetividade do trabalho . Ora:anização 
elaboração e revisão de dtferentes materia is didáticos: apostilas, 
plana de cursos, planos de aulas, crl tbios dr avaliação. Cumprir 

normas e dlretrfzes docentes, bem como as que por ventura forem 
criadas, sempre que necessârfo para a melhoria do desempenho 

pe.dagósico. 

Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e áreas afim bem como 

, outros componentes de áreas afins do curso dt formação, em Cursos 
de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 

53 
Professor Auxiliar pedagóglco/acadàmlco.Organlzar , elaborar e revisar de diferentes 

Nl materiais didáticos: apostflas, plano de cursos, planos de aulas, 
criterios de avaliaçJo. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 

como as que por ventura forem criadas, sempre que necessário para a 
me-lhorla do de~mpenho pedagógico. 

Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e íreas afim bem como, 
outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos 

de Formação 1rudal e Continuada .Exercer atividades e assessoramento 

54 
Professor Auwlllar pedagógicc/acadAmlco.Organi1ar , elaborar e revisar de diferentes 

Nl materiais did.tticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, 
critérios de avallaçJo. Cumprir normas e diretrizes docentes. bem 

como as que por ventura forem criadas, sempre que nece.ssãrio para a 
mtAhorla do d~penho pedagógico. 

Ministrar aulas no curso: MSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, 
ANALISTA DE NEGÔOOS, bem como, 

outros componentes de ~reas afins do curso de formação, em Cursos 
de Formação Inicial e Continuada .Exercer atividades e assessoramento 

Professor 
55 pedagógico/acadêmico. Organlzu, elaborar e revisar de dlferentcs 

Assistente N2 
materlals didáticos: apost ilas, plano de cursos. planos de aulas, 

cr~rfos de awfi'ação. Cumpr1r normas e dlretrize. docentes, b~ 
,orno as .que por \·entura Jorem crlad.is. sempre que neasQrlo para a 

melhoria do desempenho pedagógico. 

FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM CltNOAS DA 
COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
REQUISITOS EXIGIDOS : Experlf:ncla comprovada (CTPS ou 

~claração de proOsslonal autõnomo reconhecida em 
cartórlo)na área dos cursos , seJa como empregado ou 

aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domlnlo do 
oonteudo. Boa comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Ewperi~ncla em docência 
ld~vol). 

~ ' ENSINO Mt DIO COM CURSOS OE 
QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E 

PEDICURE.RfQUISITOS EXIGIDOS· hperifncla 
comprovada (CTPS ou Dedar.tçSo de profissional autõnomo 

reconhecida em c:artórlolna $rea dos cursos , seja como 
empregado ou aut&lomo com cursos de capacitaç:ões na 

'-· Oo!l>lnlo<lo_.. _ _ --lc~!lo. 
Proatividade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Exper~ncla em 
dodncia (desej.tvel). 

~ , ENSlNO MtDIO COM CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO EM CABELEIREIRO. 

REgUIS,TQS Q IGIQQS • E,cpcri~nc,a comprovada (CTPS ou 
Oedaraç:lo de proftssl'on'll-aut6nomo reconhedcta em 
cartório)na área dos cursos, seja como emprepdo ou 

autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
conteúdo. Boa comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 
Compromisso com o trabalho. E>rpet\fncia em docência 

(desejável). 

~ ' EMSINOWDIOCOOoU'UTO.-~• 
ou CURSOS ESPEdFICOS DE CORTE E COST\JRA, 

MODELAGEM • iireas 
afins.REQUISJTQS EXIGIDOS; Experl~ncia comprovada 

(CTPS ou Declaração de profissional aut6nomo r~onheclda 
em cartóriolna .irea dos cursos, se)a como empregado ou 

aut6nomo com cursos de capacitações na área. Oominlo do 
contelldo. Soa comunicaçJo. Proatividade. 

Asslduldade. Compromisso com o trabilho. Experiência em 
docbld.l (desejâvet). 

' 
~ , ENSINO MWIO COMPLETO, ou ltCNlCO • 

ou CURSOS ESPEdRCOS DE CORTE E COSTURA, 
MODELAGEM • áreas 

aflns.R[QUIS[TQS EXIGIDOS; Experlfnc.la comprovada 
(CTPS ou Dedaraçlo de proflsslonal autõnomo reconhecida 

em cartórlo)na lirea dos cursos, seja como empregado ou 
aut6nomo com cursos dti capacitações na área . Domínio do 

contelldo. Boa comunicação. Proatlvidade. 
Assiduidade. Compromisso com o trabalho. E>tperllnd• em 

docência (desejável). 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO ou 
GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÃREA COM ESPEOALIZAÇÃO 

EM GESTÃO EM LOGISTICA,RECURSOS HUMANOS. 

REQUISITOS EXIGIDOS: E1q>erifncla comprovada (CTPS ou 
OedaraçJo de profisslonal aut6nomo reconhecida em 
cartdrlo)na .lrea dos cursos , seja como empregado ou 

aut6nomo com cursos de capacitações na .lrea. Domlnlo do ~-~ ., ___ 
Compromisso com o t rabalho. hperffncla em docénda 

(desejável}. 

~< •~t.iri.lde
E~dod;, 
nrtOMada 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

NÃOHOWE 

INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 

LUCIANO RODRIGUES 
SANTANA 

GUSTAVO HENRIQUE 
C.OECAST.RO 

88,S 

89,S 

90.5 

MAURICIO OE 
SIQUEIRA SI LVA 

DESCLASSIF ICADO 



COl"EC C0-..1:.0 '"-~•.,,.. li 
:J0 t~ IAOCI OI' 

"""' 

Mlnlstrar autas no curso: CORTE [ MODELAGEM na MÁQUINA 
AUDAa.5, bem como, outros compont!nt6 de áreas afins do ansa de 

formação, em Cursos de Formação lnkfal e Contlnuada.Ex~er 
1tlvidades e assessoramento peda1óglco/acad@mlco. Apr~ntar 

atitude proatiViil, facilidade com t rabalho em equipe. Autonomia para 

Professor pesqursll, compromisso e responsabilidade com a efetividade do 
56 

Asslst~te - Nl t rabalho. 
Orpnlzação eJaboraçJo e revis.lo d1 diferentes mattrlals dkUtJ.cos: 
apostilas, plano de cursos, pla nos de aulas, crtt.érios de avaliação. 

Cumprir normas e diretrizes docentes,~ como as que por ventura 
forem crtadas, sempre que necessário para a melhoria do 

desempenho pedagógico. 

Ministrar aulas M curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, 

ANALISTA DE NEGÓCOS,e CURSO T'tCNICO 
OE AGRONEGÓCIOS, bem como, outros component es de ,reas afins 

dD wr:so ~ f~o~.em ú.u:30s ~f~o lnldal~ 

57 
Professor Continuada.Exef"cer atividades e assessoramento 

A.sslste-nte N2 pedagóglco/acad!mlco. Organizar, rlaborar e revisar de diferentes 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, p lanos de aulas, 

critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 
como as que por ventura forem criadas, semp re que necessár1o para a 

melhoria do desempenho pedagógico. 

~ ' ENSINO Mt DIO COMPIETD COM CURSOS 
ESPl:OFICOS NA MÃQUINA AUDACES. 

Rf QUISITQS EXIGIDOS; hperihcia comprovada (CTPS ou 
Declaração de profissional autõnomo reconhecida em 

artórlo)n, ire, dos cursos , sej1 como emprepdo ou 
aut6nomo com cursos de capacitações na .\rea. Domínio do 

conteudo. Boa comunicação. Proatlvldade. As.slduldade. 
~Ofniuo (Qf1!. o V'ilba&ho.. bpail.ndà ,em.~ 

fd~-

FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
GESTÃO EM AGRONEGÕCID, 

ECONOMIA.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiénda 

CDOlP,lPlGJJia (CIPS WJ 0wa.tação de pr.ofissi.onaJ..a.u.tdoo.mo 
reconhecida em cartórlo)na área dos cursos, seja como 

empregado ou autõnomo com cursos de ca pacitações na 

área. Oomfnlo do conteUdo. Boa comunicação. 

Proattvidade. 
Asskfoldade. Compromisso com o trabalho. Experlfncla em 

dodncia (desejável). 

CIDADE: ITAGUARU 

Ministrar aulas. no cursa: sntMAS DA lNFORMl<ÃO G!RlNCIAI.,. 
FORMACk) , CWISO SIJl'UIQ8.W ClboaAs.DA 

EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÃIUO E 
COMPUTAÇÃO, ou ENGENHAIUA DA COMPUTAÇÃO, 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso 
SISTf:MA.5 DA INFORMAÇÃO. 

REQU ISITOS EXIGIDOS : Expertl:ncla comprovada ICTPS ou 
ProfffSOr 

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continu3da.~rcer 
Oedaração de profissional autõnomo reconhecida em 

atividade-se assessoramento pedagógtco/acadàmlco. Orpnhar, 
Assistente N2 

elaborar e revisar de diferentes materiais dkfátlcos: apostilas, plano de 
cartório)ni ire1 dos cursos , s@ia como empr~do ou 

cursos. planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e 
a1.1t6nomo c:om cursos de capacltaç6es na área. Domínio do 

diretrizes docentes. bem como as que por ventura forem cmdas, 
conteudo. Boa comunicação. ProatMdade. Assiduidade. 

sempce que ne<euárlo para a melhoria do desempenho ~da1ógtco. 
Compromisso com o trabalho. Experi!nda em docência 

(d~ável). 

Ministrar aulas no curso: COA.TI [ MODELAGEM na MÃQUINA 
AUDAaS, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de 

fl!!!.!ll&;AQ , ENSINO MtOID CDMPIETD COM CURSOS 
fonnação, em Cursos de formaçJo Inicial e Continuada.Exercer 

ESPfOFICOS NA MÁQUINAAUOACES. 
atlvldades e assessoramento pedagógico/acad~mlco. Apresentar 

atitud e proatlva, facilldade com t rabalho em equipe. Autonomia para 
REQUISfTOS EXIGIDOS : Experl!ncla comprovada (CTPS ou 

Professor pesquisa, compromisso e responsabilidade com a efetMdade do 
OeclaraçJo de profi ssional autõnomo reconhecida em 

59 
Assistente Nl t rabalho. 

cartórlo)na árH dos cursos, seja como emprepdo ou 

Organiução elaboração e revido dtt diferentes materlaisd1d'ãticos: 
autônomo com cursos de capacitações na jrea. Domfnlo do 

apostilas, p(M10 de cursos, plaoos de aulas, critérios de ivafiaçlo. ....-..ao.~.P---
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura 

Compromisso com o trabalho. EJ(J)eriência em docência 

forem criadas, sempre que necess.jrio para a melhoria do 
(desejável) , 

desempenho pedagóslco. 

~ : ENSINO MffilO COMPLETO, ou TfCNICO e 
Mlnístrar aulas no curso: CORTE E CosnJRA ,e .ireas afim bem como, ou ruRSOS ESPEdAros OE IDRT'E E CDSTIIAA, 
outros componentes de áreas afins do curso de formação, em cursos MODELAGEM e áreH 

de.F~klld&JeCortlne,ada fxe,rsalJ.\Âd.adtl.1e.awww-amaGto. a6as AEQI U~T~E)C!i!I~; Expe,"'-1d.aa:w:nprmiada 

60 
Professor Auxiliar p~agóglco/acadi!mlco. Organizar , elaborar e revisar de diferentes (CTPS ou OeclaraçJo d e proflsslonal autõnomo reconhecida 

Nl materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, em cartório)na alrea dos cursos, seja como e mpregado ou 
crlté-rios de avaliação. Cumprir normu e diretrizes doce ntes, bem a utônomo com cursos de capacitações na ~rea. Domfnio do 

como as q ue por ventura forem criadas, sempre que necessárlo para a conteúdo. Boa comunltaçlo. ProatMdade. 
melhoria do desempenho pedagógico. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

doc6nc .. (d~ávell, 

c..t<••t.:tria..,,_. 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

E'l-t4dO d.l 
flNorn.acb 

RONE ROSA MARTINS 88,5 

HELDEARAUJO 

DOMINGOS 
NÃO COMPARECEU 

GUILHERME 
91,5 

VALAGANCE PELISSON 

MAU RICIOOE 
SIQUEIRA SILVA 

DESCLASSIFICADO 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 



CO'TEC 
OOADE: TAQUARAL 

Minstr.N:K:t.»-not\.'fW.COflltlMOOElM3EM-11a~ 
AUOACES, bem como, outros componentes de âreas afins do curso de 

~ : ENSINO M t DIO COMPt.ETO COM CURSOS 
formaçJo, em Cursos de Formação Inicial e Contlnuada.Exerctt 

ESPt:OFICOS NA MÃQUINAAUDACES. 
atividades e assessoramento pedaaógico/acadf:mlco. Apresentar 

REQUISITOS EXIGIDOS • Experl6ncla comprovada (CTPS ou 
atitude proatlva, facilldade com trabalho em equipe. Autonomia para 

Professor pesquisa, compromisso e responsabllldade c;om a efeUvldade do 
Declaração de profissional autõnomo reconhecida em 

61 
Assistente NJ t rabalho. 

cartórlo)na área dos cursos, seja como empregado ou 

Organllação elaboração e revtsão de diferentes materiais didáticos: 
aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. 
conteúdo. Boa comu nicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

CompromWO com o trabalho. E,:peri&c:ia em docência 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura 

(desejável). 
btHD a~ 'Wfflfl'*._. NK.-..rio ,-:.:.. nwelhmk. do 

d......,..,ho ,,..t,góglco. 

~ : ENSINO Mtt>to COMPLETO, ou TtCNICO e 

Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e âreas afim bem como, ou CURSOS ESPEd FICOS DE CORTE E COSTURA, 

outros componentes de ifireas afins do curso de formação, em Cursos MODELAGEM • iraas 

de Formação Inicial e Continuada.Exercer athltdades e assessoramento afins.REQUISITOS EXIGIDOS: hperi6nda Comprovada 

62 
Professor Auxiliar pedaaóglco/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes ICTPS ou Oedaraç:lo de profissional aut6nomo reconhecida 

Nl materiais didáticos : apostilas, plano de cursos, planos de aulas, em eartórto)na ifirea dos cursos. seja como empregado ou 

critl!rios de avaliação. Cumprir normas e diretriles docentes, bem aut.6nomo com cursos de CApadtaçOes na área. Domínio do 

como as que por ventura forem criadas, sempre que nKessârlo para a conteúdo. Boa comunicação. Proathlidade. 

melhoria do desempenllo pedagógico. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experlf:ncia em 

docência (desejável). 

COTtC: 1111TH llllAÇA COIUWIIA I.Dff CARDOSO 
OOADE: CAIAl'ÕNIA 

N• CARGO ATRIBUICOES FORMACAO E REQUISrTOS 

Ministrai r aulas no curso: ffCNICO EM ENFERMAGEM , bem como, 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos ~ : CURSO SUPERIOR EM 

de FormaçJo Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento ENFERMAGEM REQUISITOS EXIGIDO$. 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facílidade com Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 

Professo, 
trabalho em equipe, Autonomia para pesquisa, compromisso e proflsslona l autónomo reconhecida em cartórlo)na área dos 

63 respol'\Silbilidadc com a efetividade do trabalho . Organização cursos , seja como empregado ou autõnomo com cursos de 
Assistente N2 

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

plano de rursos, pfanos de aulas, cr~rios de avaliação. Cumprir comunicaçlo. ProatMch~. Assiduidade. 

normas e diretrizes docentes,~ como as que por ventura forem Compromisso com o traballlo. Eicperibida em docência 

criadas, sempre que nece-sútfo para a melhoria do desempenho {desei'vel}. Registro no COREN 

pedagós:Jco. 

Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE 
~ , CURSO SUPERIOR EM AOMINISTIIAÇÃO, 

RECURSOS HUM ANOS, EMPREENDEDORISMO, QUALIDADE NO 

ATENDIMENTO 
ECONOMIA. RECURSOS HUMANOS. fil9.!1lml!i 

bem como, outros componentes de áreas afins do curso de formaçlo, 
~Experi&nda comprovada (CTPS ou Declaraçio 

Professor em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e 
de profissional autõnomo reconhecida em cartório)na ifirea 

5"' ~~-~'!effla'~~~ttlfflo 
Assistente N2 assessoramento pedagóglco/acad~mlco. Organbar , elaborar e 

revisar de diferéntes matenais dtditicos: apost1las. plano de cursos. 
cursos de capacitatfte-s na área. Domínio do conteúdo. Boa 

planos de aulas, ctft~r1os de avaliação. Cumprir normas e diretrtzes 
comunicação. Proattvtdade. ~duldade. 

docentes, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que 
CompromtSSo com o trabalho. Experi~nàa em dodncia 

necessário para a mellloria do d~mpenho pedaaógko. 
(desejável). 

Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. 
FORMAÇÃO : CUltSO SUPERIOR EM CltNOAS DA 

EXCEL BÁSICO, INTtRMEDIÁRIO E 
COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de âreas afins do curso 
516BMN,!),I,~ 

de formação, em cursos de formação Inicial e Continuada.Exercer 
MQUlstTOS EXIGIDO$ : E~nda comprovada (CTPS ou 

Professor Declaração de proflsslon!I autõnomo reconhecida em 
6S atividades e assessoramento peda9ógico/acadêmlco. Organizar, 

Assistente N2 
elaborar e revtsa r de diferentes mat eriais didáticos: apostUas, plano de 

cartório)na área dos curSOJ , seja como empregado ou 

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. cumprir normas e 
autónomo com cursos de capacitações na área. Dom{nio do 

dlretrl2es docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 
conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedaaógico. 
Compromisso com o trabalho. h :per~cla em doc,nda 

{desejivel). 

Ministrar aulas no curso: TECNÓLOGO DE Nfvn SUPERIOR EM 

AGRONEGÓOO bem como, outros componentes de ireas afins do 
~ : CURSO SUPERIOR EM DIREITO. 

REQUlsrTOS EXJ6'DQS : Ex:perl~ncla comprovada (CTPS ou 
curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e 

Cont inuada.Exercer atividades e assessoramento 
Declaração de proflsslonal aut6nomo reconhecida em 

Professor cartório}na ifirea dos cursos , seja como empr~do ou 
66 pedagógko/acadêmko. Organizar. ~aborar e revisar de diferentes 

Ass~tente N2 
materiais didáticos: apostllas, plano de cursos, planos de aulas, 

1ut6nomo com cursos de capacitações na área. Dominlo do 

critérios de avallação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 
conteúdo. Boa comunlca,ão. Proatlvidade. Assiduidade. 

com o as que por ventu~ forem criadas, sempre que necess4rlo para a 
Compromisso com o trabalho. Experiência em doc~nda 

melhoria do desempenllo pedagógico, 
(dosejávclJ. 

~,t-u,..aCM 
[n.,,do<k 
nttom.,~ 

NÃO HOUVE 

INSCRITOS 

NÃO HOUVE 

INSCRITOS 

CANDIDATO PONTIJ•11:•c 

KATIA MAAA OLIVEIRA 
DESCLASSIFICADO 

DA SILVA 

~~OMA,i,!M(i. "'~ 

JEFFERSON FLÁVIO 
DESCLASSIFICADO 

SANTOS LEÂO 

JEFFERSON FLÁVIO 
~~St:.-

SANTOS LEÃO 

MAROO BONINI 

NOTARI 
84 

ANA SARA OE LIMA 
DESCLASSIFICADO 

SANTOS 

LEONARDO PAULO OE 

SOUSA AUGUSTO 
DESCLASSIFICADO 

.~'}'11,1\,1,P'lll,~ 
DESCLASSIFICADO 

PAULA 
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Ministrar aul.as no curso;INGL!S BÃSICO ~ como, outros 

componentM de áreas afins do curso de formaçto, em Cursos de 

Formação Inicial e Continuada.Eicercer atlvtdades e assessoramento 

Professor ped.t11.d8lco/1cadfmlco. Oraaniiar. elaborar e revisar de diferente$ 
67 

Assistente N2 materiais dldjticos: 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 nece~rio para a 

~horla do desempenho pedag6'iico. 

Ministrar aulas no curso: MASSAGEM , MASSOTERAPIA, CUIDADOR 

OE 100505 bem como, outros componentes de .ireas afins do curso 

de tormaç,o, em Cursos de Formaçao lnidal e Continuada.Exercer 

Profes>or at ividades e assessor1mento pedagógico/acadêmico. Organlur, 
68 

Assistente N2 elaborar e revisar de diferentes materiais dkiátlcos: apostilas, plano de 

cursos. plainos de aulas, critérios de avaUaçJo. Cumprir nomu1s e 

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

' 
sempre q ue ne,c~rio para a melhoria do desempenho pedag6Rico 

Min istrar aulas no curso:ARTESÃO OE PINTURA EM TEODO,BORDADO 

A MÃO, PINTURA EM TELA. bem 
como, outros componentes de .ireas afins do curso de formação, em 

Cursos de Formação Inicial e Cont inuada.Exercer atividades e 

assessoramento peda1ótlco/acad!m lco. Apresenta r ati tude proattva, 
Professor AuMiJiar faâlid.ade com ar.abii/ho em equipe. Autonomia p.ara pesquisa, 

69 
Nl compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. 

Orgami.ação elaboração e rev,são de diferentes materiais didãticos: 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avallação. 
Cumprir normas e diretrizes docentes., bem como as q ue por ventura 

forem criadas, sem pre que necess.lrio para a melhoria do 

desem penho pedagógico. 

Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEOICURE, bem como, outros 
oomponenres de ~reas afins do curso d e fom,açlo, em Cursos de 

Formação Inicial e Continuada.Exercer attvldades e assessoramento 

pedagógico/acadffl'lico. Apresentar atitude proativa, facilidade com 

trabalho em ~ ulpe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 
70 

Professor Auxiliar 
responsabilidade com a efetMdade do trabalho . Organização 

Nl 
elaboração e revisão de diferentes materiais didát icos: apostilas. 
plano de cursos, planos de aulas, critérios de ava Ilação. Cumprir 

normas e diretrizes docentes. bem como as que por ventura fo rem 

criadas, sempre que necessário para • melhorla do desempenho 

pedagósíco, 

Mlh1strar aulas no curso: CABEl.ElREtRO, bem como, outros 

componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de 
Formação lnic;l~I e Contlnuada.EJCercer ati\l'ldltdes e assessoramento 

pedagógico/ac.adimlco. Apresentar atltude proatlva, facilidade com 

Professor Auxiliar 
trabalho~ equipe. AU1onomla para pesquisa, çompromlsso e 

71 responsabilidade com a efetividade do trabalho . Orpnlzação 
Nl 

elaboraçlo e rw¼do de diferentes materiais dld.itlcos: apostilas, 

plano de e-ursos, planos de aulas, crithios de avaliaçJo. Cumprir 
nonnas e dlretrbes docentes. bem como as que por vMtura forem 

criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pe<tagOfJICO. 

Ministrar ilUlas no cu rso: MAQUIAGEM . bem como. outros 
componentes de áreas afins do curso d e formação, em Cursos de 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 
Professor Auxmar pedagóglco/ac.adfmlco. Organizar. elaborar e revtsar de diferentes 

72 
Nl materiais didáUcos: apostilas, plano de cursos, p lanos de aulas, 

critérios de avallaçlo. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 
.. u.,iu .. ~._. .... ~, .,..,,.t.,., .. ,u,.,.,,,._,-j .. .;;,_i,,_, 'ií .-,i..:"4~"'-'-~t tU.., .. ; .,., 

melhoria do desempenho pedagógico. 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM LETRAS, COM 

HA81UT"ÇÃO EM INGl.ts.REQUISITOS EXIGIDOS 
L_Expertfncla comprovada (CTPS ou DKlanção de 

profissiona l autõnomo reconhecida em cartório)na iirea dos 

cursos , s.eja como empre1ado ou aut6nomo com cur50s de 
c:apacllações na área. Oomínlo do conteúdo. Boa 

comunicação. ProatMdade. Assidu idade. 
Compromisso com o trabalho. E>cperiênda em docência 

(desejável). 

fQlllM,CÃQ : CURSO SUPERIOR EM 
FISIOTERAPIA, ESTÚ1CA.8i 9Y!~fTQi EXIGIDOS 

.i.,.E>cperifncla comprovada (CTPS ou Declaração de 
profissional aut6nomo reconhecida em ca n ório}na á~a dos 

cursos , seja como empregado ou autõnomo com cursos de 

capacitações na área . Domfnlo do conteüdo. Boa 

comunicação. ProatlYldade. Assldukbde. 

CompromMO com o tra balho. Experiência em docência 

í~•eil. 

fQJ!MM;Ã!2 : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E BORADO 

"MÃO, CROCH!, TIUCÕ, AAT~TOS EM GEIW.. 

l!ll2!1!lllm 
~ Experit!ncia comproll3da (CTPS ou Oéclaraçao 

de proflsslonal autõnomo reconhecida em cartório}na .irea 

rlru..l'iJK$O.S ,, .-..j,lr..orn~•~--w.~~ 

cursos de capadtaç6es na ~rea . Domínio do conteúdo. Boa 

comunkação, Proat ividade. Assiduidade. 

Compromisso com o t rabalho. Elicperlhcla em docincla 

(deseJh•I). 

fQ!!M&Q : ENSINO M(D10 COM CURSOS DE 
QUAUFIU.ÇÃO EM MANICURE E 

?QIC.:Re.DE;:;t:GiUP♦ ;,tt§:;çJ::, ~ir 

comprovada (CTPS ou Dcdaração de profissionc,I autõnomo 

rKonhedda em cartórlo)na .irea dos cursos, seja como 
empreaado ou autônomo com cursos de capacitações na 

.1rea. Domínio d o conteüdo. Boa comunicação. 

Proatlvldade. 
Asslduldade. Com prom/s.so com o trabalho. E)Cperlêncla em 

doc!ncla (desejável). 

fQ!!M&Q : ENSINO MtDtO COM CURSOS DE 
QUALIFICAÇÃO EM CABELEIREIRO.REQU ISITOS 

EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Oeclaraç.ão 

de profissional autõnomo reconhec.lda em urtório)na .irea 

dos cursos , seja como emprqido ou autônomo com 

cursos de capadtaç6es na ;i~a. Domlnlo do conteúdo. Boa 
comunicação. ProatMCbde. Assiduidade. 

C.Ompromlsso com o trabalho. Elrp•rlênda em dodnda 

(desejável). 

~ : ENSINO MtDIO COMPLETO,COM CURSOS DE 
MAQUIAGEM PROFISSIONALREQUISITOS EXIGIDOS : 

bper1f:ncla comprovada ICTPS ou Declaração de 
profissiona l a utônomo reconhecida em eartórlo)na .irea dos 

cursos , seja como empregado ou autõnomo com cursos de 
capacitações na ,~a. Domínio do contet.ido. Boa 

comunicaç:lo. ProatMdade. Asslduldade . 

Compromls.so com o t rabalho. Ewp~nda em docência 
(desejável). 

s.c:,.,.;,iade 
f't.~dodl 
ON:~ 

, 
LEIOfANE LAUREANO 

DE CASTRO 
90 

ELENITA DA SILVA 
DESCLASSIFICADO 

MATOS NEVES 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

e 

NÃO HOUVE 

INSCRITOS 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 

NÃOHOWE 

1NSCRrTOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

' 



CIDADE: DOVE.__,-OIA 

Ministrar aulas no curso: snt.MAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. 
t-UrtMA~ÃiJ: \.UIUU :tUt't.KJUK t M \.11:ri\.llU IJA 

COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
EXCEL &ÁSI CD, INTEIIMEDIÃAID E 

SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
AVANÇADO, bem como, outros componentes de ãreas 1fins do curso 

REQU ISITOS EXI GI DOS: Experlfncla comprovada (CTPS ou 

Professor 
de forma~o, em Cursos de Formação lnldal e Continuada.Exercer 

Declaração de profissional autõnorno rKOOhecida em 
73 

Assistente Nl 
attvidades e assessoramento pedaa:ócico/acadf:mko. Or&anlzar, 

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

aut6nomo com cursos de capacitaç&es na área. Dominio do 
cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. cumprir normas e 

conteúdo. Boa comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 
diretri2es docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 

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

(dosejávol). 

Mln~rar aulas no curso: MAN laJ RE E PEDICURE, bem como, outros 
~ , ENSINO M{DIO COM CURSOS DE 

componentes de áreas afins do curso de formaçJo, em Cursos de 
QUAUFICAÇÃO EM MANICURE E 

Formação lnklal e Continuada.Exercer attvldadH e assessoramento 
PEDICURE.RfQUISITOS EXIGIDOS· Experiência 

pedagógico/acadl!mlco. Apresenta r atitude proatlva, facilidade com 
comprovada (CTPS ou DeclaraçJo de profissional autbnomo 

Professor Auxiliar 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 

reconhecida em cartório}na área dos cursos, seJa como 
74 responsabllldade com a efetividade do trabalho . Organl:r:ação 

empregado ou autõnomo com cursos de ca pacltações na N1 
~aboração e ~.slo de diferentes materla/J didáticos: aportil.Js, 

,irea . Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 
plano de cursos, planos de aulas, critérios de avallaição. Cumprir ~-•õ..u4:,id• 

normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem 
Assiduidade. Compromisso com o trabalho. üperifncia em 

criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 
doc.ênda (deseJ.ivel). 

pedagógico. 

Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros 

componentes de áreas afins do curso de fonnaçJo, em Cursos de ~ , ENSINO M(DIO COM CURSOS DE 
Formação Inicial e Continuada.Exercer atlvldadH e assessoramento QUALI FICAÇÃO EM CABELEI REIRO.~ 
pedagógico/acadêmko. Apresentar atitude proativa, facilidade com ~üperiência comprovada {CTPS ou Declaração 

Prnf,._,~nr At1YIIIM 
trabalho em equipe. Autonomla para pesquisa, compromisso e de profissional autbnomo reconhecida em cartórlo)na área 

75 
Nl 

responsao11ioaoe com a efetivioaoe oo tr1031ilo . Uf'ganizaçào oos cursos , seJa como empregado ou autónomo com 
elaboração e revisão de dlferentb materiais dktátlcos: apostilas, cu,sos de capacitações na á,ea. Oomfnlo do conteüdo. Boa 
plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir comunicação. Proattvidade. Assiduidade. 

normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem Compromisso com o trabalho. Experi~nda em docfncia 
criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho (dosejávol). 

pedagóelco. 

Ministrar aulas no curso: MAQUIAG EM, bem como, outros 
~ , ENSINO MlDIO COMPi.ETO,COM CURSOS DE 

,....-;:: ..... .,....:=, -1 .... -1....,. .. ~--,A,.__,,_,.. .... ...,,--.. ;• ..... .,.,.'= .... ,...... -1 ... 
MAQUIAGEM PROFISSIONALREQUISITOS EXIGIDOS : 

Formação lnidat e Contlnuada.bercer ativkfades e assessoramento 
Experlinda comprovada (CTPS ou Declaração de 

Professor Au,clliar pedagóglco/0<0dlmlco. Orpnliar, elaborar e revisar de diferentes 
proflsslonal iutõnomo reconhecida em cartórlo)na área dos 

76 
Nl materiais didáticos: apostilas, pla no de cursos, planos de aulas, 

cursos I sefa como empregado ou aut6nomo com cursos de 
capacitações na área . Domínio do conteüdo. Boa 

critérios de avaliação, Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 
comunicação. Proatividade. As.slduidade. 

como as que por venturil forem criadas. sempre que nece.sQrio para a 
Compromisso com o trabalho. E~neia em docfnda 

melhoria do desempenho pedagógico. 
(de,sejável). 

IOMJAIIOIM 

r-.ti..,ist:r,:, r ~..!li!~ n~ C'..'rso: HJ)'Jlt.6.~ Pff'IA.GÓC--!CIJ !,cm coino, a'.!tro~ fn"MAf:1.n · r1_u1s0 'Et'~EPtOA EMl'f['l."3-0@_6-

componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de REQUISITOS EXIGIDOS : EkperlAncia comprovada (CTPS ou 
Formação Inicial e Continuada.Exercer atividadrs e assessoramento Declaração de profiSSional autõnomo reconhecida em 

11 
Professor pedagóclco/acadfflllco. Organizar • r!aborar e revisar de diferentes cartórlo)na área dos cursos . seja como empregado ou 

Assistente Nl materiais didátk:os: apostilas, pfano de cursos, planos de aulas, autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem conteC!do. Boa comunicação. Proatlvtdade. Assktuldade. 

como as que por ventura forem criadas, sempre que necessário para a Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
melhoria do desempenho pedagógico. (dosejávol). 

Ministrar aulas no curso: AGRICULTURA FAMIUAA, E TECNÓLOGO DE ~ : CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA 
NIVEL SUPERIOR EM AGRONEGÓOO, ou ãreas aflns.RfQUISITOS EJUGIDOS • Experi~ncla 

bem como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autõnomo 
em Cursos de Fonnação Inicial e Continuada.Exercer atMdades e reconhecida em cartório)na área dos cursos, seja como 

78 
Professor 

assessoramento pedagóglco/acadE.mico. Organizar, elaborar e empreaado ou autônomo com cursos de capacitações na 
A.ssistente Nl 

revts.ar de dlferentes m.>terb.Js .dl~tkos; .tpostllu oiano de cursos. áre0.. Oomlnlo do conteúdo. 80.J comuf\Jc:,ç:So 
planos de aulas, crft&ios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes Proatividade. Assiduidade. 
docentes, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que Compromisso com o trabalho. Expfflbida em docência 

necessãrio para a m~horta do desempe-nho pedagógico. (dosejável). 

s.c-,~.,.,~. 
E'°'doct. 
Ae-ton,ada 

NÃOHOUl/f 
INSCRITOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

Nln.HO!NF 

INSCRITOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 88,S 

LUCIANO RODRIGUES 
89,5 

SANTANA 

HORltNCIA MATIAS 
DE CASTRO 

92,S 

,v-1tr.._u,._.,.,.,.v 
9S 

BERNARDES NETO 

HELDE ARAUJO 
NÃO COMPARECEU 

DOMINGOS 

ANDRt. CARLA 
BASTOS ANDRADE 

98,5 

ROSANGELA SANTOS 
llA~llVA 

'l}.o-COMP411Ea!J 

SIMONE DE FREITAS 
CHACON 

NÃO COMPARECEU 

ALAN MARTINS 
OLIVEIRA 

88 

NILO CISAR 
QUE/ROGA SILVA 

DESCLASSIFICADO 



COTEC 

Mlnlstr.ir ;:iut,u no cur--..o: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILI AR DE 
~ , CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 

RECURSOS HUMANOS, EMPRHNOEOORISMO, QUAUDADE NO 
ECONOMIA, RECURSOS HUMANOS. M9!l!filQ! 

ATENDIMENTO 
~hperiénda comprovada (CTPS ou DeclaraçJo 

bem como, outros componentes de iireas afins do curso de formação, 
de profissional aut6nomo reconhecida em cartório)na irea 

79 
Profe.ssor em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atfvldades e 

dos cursos , seja como emprqado ou aut6nomo com 
Assist ente N2 as.se-uoramento pedaaógko/acad~mlco. Oraanlzar, elaborar e 

revisar de diíerentes materiais did.itlcos: apostilas, plano de cursos, 
cursos de capacitações na .irN. Domlnio do conteúdo. Boa 

comunicação. ProatMdade. Asllduldede. 
planos de aulas. critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes 

Compromisso c:om o trabalho. E,cpfflfnda em docéncia 
docentes, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que 

(d.,.Jável). 
,,,.,.__,, ,,.. ~~ ~ ~th~.! :!-o 'd=m-;:~~ ;:~ :;~cc. 

Ministrar aulas no curso: sntMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. 
FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM CltNOAS DA 

COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E 

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

REQUISITOS EXIGIDOS : EKperi!ncia comprovada (CTPS ou 

Professor 
de formação, em Cursos de Formação Inicial e Contlnuada.Ellercer 

Declaração de proflsslonal autónomo reconhKfda em 
80 

Assistente Nl 
ativtdades e assessoramento pedaaósico/acadfmico. Organizar, 

cartórlo)na ;rea dos cursos, seja como empresa do ou 
elaborar e revisar de diferentes materiais did;tlcos: apostilas, plano de 

aut6nomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 
rurvt.'\, _nl.annut,. l\Ub . .._ rritfflllo;.d,, ;uiali~ r.1.1fflNir n1VT1U.S,. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 
conteuao. tk>i:I comumcaç.to. t'ro.mv.aaae. A»1dut<1aoe. 
ComJ)fomisso com o trabalho. Experl~ncia em docência 

sempre que ne<es~rlo para a melhoria do desempenho pedalÓB'co, 
(desejável). 

Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PtNTURA EM TEODO,BORDADO 
FORMAÇÃO ' ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS DE 

A MÃO, PINTURA EM TELA. bem 
QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E BORAOO 

como, outros componentes de áreas afins do cul"50 de fo rmação, em 
A MÃO, CROCHt, TRICÔ, ARTESANATOS EM GERAL 

Cursos de FormaçJo Inicial e Continuada.Exercer ativid.u1es e 
REQUISITOS 

asseuoramento pedaR6Rko/académlco. Apresentar atitude proatlva, 
Professor Auxlllar facilidade com trabalho em equrpe. Autonomia para pesquisa, 

n.:!.g?,!)!!• ..... &,:-!rl-! l":d::'-~~::i (CT!"'! ,o-.: ~ !.::-:;!e 
11 

Nl compromisso e responsabilidade com a efetMdade do trabalho. 
de profissJonal autónomo reconhedda em cartórlo)na área 

dos cursos, seja como empre1ado ou autônomo c.om 
Organbação eaboração e revtslo de dtfen!ntes mat~als dldilticos: 

cursos de capacitações na área . Domínio do conteUdo. Boa 
apostilas. plano de cursos, planos de aulas. critérios de avaliação. 

comunkação. Proat lvldade. Assiduidade. 
Cumprir normu e diretrizes docentes, bem como as que por ventura 

Compromisso com o trabalho. E,cpe~nda em docência 
forem crladas, sempre que neces.s.irio para a melhoria do 

(d.,.Jável). 
desem penho pedagót:lco. 

MlnJst rar aulas no curso : MANICURE E PEDICURE, bem como, outros 
~ : iNiíNU MW1U í:UiYI üJiu-7.:-iSTiE 

componentes de jreas afins do curso de formação, em Cursos de 
QUAUFICAÇÃO EM MANICURE E 

Formação lnklal e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 
PEDICURE.R[QUISITQS EXJGIQQS; Expe~ncla 

pedagôclco/acad~mk:o. Apresentar atitude proatlva, facilidade com 
compro\lada (CTPS ou Declaração de p,oftsslonal autõnomo 

Professor Aullillar 
trabalho~ equipe. Autonomia para pesquisa, comp,omluo e 

reconhecida em cartório)na jrea dos cursos , seja como 
82 

Nl 
responsabllld1de com a efetividade do trabal ho . Organização 

emprqado ou i utõnomo com cur50S de capacitaçdes na 
elaboração e revisão dr diferentes matertals dldit tcos: apo.stllas, 

.irea. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 
plano de cursos, planos de aulas, critérios de a\laltação. Cumprir 

Proat l\lldade. 
normas e dlretrf1es docentes, bem como as que por \lentura forem 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experii-ncia em 
criadas, sempre que necessirio par11 a melhoria do desempenho 

doàncla (d..,Jáw!). 
pedagóeico. 

ODADE, JUSSAIIA 

~ : t Nll lNU M i:i.11U l,.\JM.-Lt; llJ, OU ft\.Nl(.Ue 

Minislrdr aulas no tur!ioO: CORTE E COSTURA , e área~ afim bem como, ou CURSOS ESPEd FICOS OE CORTE E COSTURA, 
outros componentes de ~reas .afins do curso de formaçto , em Cursos MODELAGEM t ,reas 

de Formaçlo Inicial e Continu.ada .Evercer atividades e usMSoramento afins. REQUISITOS EXIGIDOS: Exp9rifflda Comprovada 

83 
Professor Auxiliar prda16clco/acadf:mico. Orcanlzar, c4aborar r revisar de diferentes (CTPS ou ~claração de profk.slonal aut6nomo reconhKlda 

Nl mat~lals dld,ttcos: apostllas, plano de cursos, planos de: autas. em cartórlo)na Jrea dos cursos , seja como empregado ou 

critérios de avaliaçlo. Cumprir normas e diretriies doa:ntes, bem aut6nomo com cursos de capacita'6es na área. Oomfnio do 
como as que por ventura forem aladas. sempre que neceuãrio para a conteúdo. Boa comunlc.açSo. PrOiltMdade. 

melhoria do desempenho pedagósico. Asslduid.ade. Compromisso com o trabalho. Experil!ncia em 
doc~nda (desejável) . 

Ministrar aulas no curso: AUXILIAR PEDAGÓGICO , bem como, outros ~ , CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA. 
componentes de áreas afins do curso de formaçJo, em Cursos de REQUISITOS ()l'IGIDOS : hperilncla comprovada (CTPS ou 

Formação lnklal e Continuada.Exercer attvldades e assessoramento Declaração de profl sslona l autônomo reconhecida em 

a• 
Professor pedagóslco/acad!mlco. Oraanlzar, elaborar e revls,r de diferentes cartórlo)na área dos cursos, seja como empregado ou 

Assist ente Nl materiais dfd;jtlcos: apost ilas, plano de cursos, planos de aulas, autônomo com cursos de capacitações na área. Domfnlo do 
crlt~rios de avallaçlo. Cumprir normas e dlretrlzes docentes, bem conteúdo. Boa comu nicação. Proatlvldade. Assiduida de. 

como as que por ventura forem criadas, sempre que necessário para a Compromisso com o t rabalho. E,cperltncla em docência 
m•lhorb1 dn ~J'W'.nho Pf!da.lt_ó.,dc-.n. (dftyJ4Vf'I) . 

Ministrar au las no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, 
FORMAÇÃO ' CURSO SUPERIOR EM Clt NOAS DA 

EXCEL eAstco, INTieRMEDIÁRIO E 
COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

AVANÇADO, bem como, out ros com ponentes de áreas afins do curso 
SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

d~ fo rmação, em Cursos de Formação Inicial e Contlnuada.Ellercer 
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada {CTPS ou 

85 
Professor 

.ativmdes e as~ramento pedagóglco/acad!mk:o. O,.-anl:rar, 
Declaração de profissional aut6nomo reconhecida em 

Asslste-nl~N2 
elaborar e rrvi!roar dr dlfrrentt!S matet1ais didáticos: apostilas, plano de 

cartórioJna ;rN dos a.usos,~ como empregado ou 

, 1tr1:l!t'!.,~ rir- -..~.,ri•Mnt .At,, ~'\t'I r ,,'"Pffl' nlVPft:M. r-
autônomo com cursos de capaclta,õt!'S na áre-a. Domfnlo do 

diretri.zf!S docentes, bem como 3S que por ventura forem cnadas, 
conteúdo. Boa comunicação. Proatlvldade. As.slduidade. 

sempre q ue necessário para a melhoria do desempenho pedaaógtco. 
Compromisso com o t rabalho. E>cpcnfnc1a em docênoa 

(d.,.Jável). 

St-c1et.1,~ ct. 
EsUdoCU 
R~omada 

RONE ROSA MARTINS 

LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 

NÃO HOUVE 

INSCRITOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

NÃO HOUVE 

INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 

HORTtNCIA MATIAS 
DE CASTRO 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

88,5 

89,5 

88,5 

92,S 



COl'EC ' -~ 1.-, ..... . u-:. n 
:JO f'\TM,C"l e@ 

~u 

Ministrar aulas no curw: MANICURE E PEDICURE, bem como, outrm 
~ : ENSINO MtDIO COM CURSOS DE 

componentes de áreas afins do curso de forma~o, em Cursos de 
QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E 

Formação Inicial e Continuada .Exercer atividades e assessoramento 
PEOICURE,REQUISITQS EXIGIDO$: E,cper"ncla 

pedag6sioo/académico. Apre.sentar atitude proativa, facilidade com 
comprovada (CTPS ou Oeclar,çlo de profissional autõnomo 

Prof@SSOf' Auxiliar 
trabalho em equipe. Autonomia para ~quisa, compromisso e 

reconhecida em cartório)na área dos cursos, seja como 
86 

Nl 
responsabilidade com a eíMMdade do trabalho . Organização 

empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 
elaboraçlo e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas. 

área. Domínio do contei.ido. Boa comunicação. 
plano de cursos, planos de aulas, critirios de avallaçJo. cumprir 

Proatividade. 
nonnas e diretrizes docentes, bem como as que par ventura forem 

A»lduldade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
criadas, Sf!mpre que necess.lrio para a meJhorla do desempenho 

dodncla (desejitvel). 
pedagógico. 

cone:-■~ AlVU DE CASTIIO IIBEIJIO 
CIDADE: UUIAGUA 

Nt CARGO ATRIBUICDES FORMACÃO E REOUISITOS 

Ministrar aulas no curso: SISTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. 
FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNOAS DA 

COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 
EXCEL BÃSICO, INTERMEDIÁRIO E 

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

REQUISITOS EXIGIDOS : Exper~ncla comprovada ICTPS ou 

Professor 
de fonnaçlo, em Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer 

Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
87 atividades e assessoramento pedagógtcO/uadtmlco. Organizar, 

Assistfflte N2 cartório)na ~rea dos amos, seja como empregado ou 
~aborar e revls.11r de diferentes materiais dld~Ucos: apostilas, plano de 

1ut6nomo com cursos de capacitações na ârea. Domínio do 
cursos, planos de aulas, critérios de avaUaçJo. Cumprir normai e 

conteO<jo. Boa comunicação. Proatlvtdade. Asslduldade. 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 

Compromisso com o trabalho. Elcperi~ncla em docfnda 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedaRó«.lco. 

(J1.-io.j.'..~d). 

~ : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE 
Ministrar aulas no curso: EIXOS TtCNOLÓGICOS SEGURANÇA E SEGURANÇA DO TRABALHO ou GllADUAÇÃO EM 

INFRAESTRUTURA , bem como, outros componentes de áreas afins QUALQUER ÁREA COM TtCNICO EM SEGURANÇA DO 

do curso de formação, em Cursos de Form1ção Inicial e TRABAUIO. 
Continuada.Exercer atividades e assessoramento RfQUISrTQS EXIGIDOS : Experifncla comprovada (CTPS ou 

88 
Professor 

pedagógico/acadêmico. Organii.;ar , ~aborar e revisar de diferentes Dedaraç.1o de profissional •ut6nomo reconh«ida em 
Assistente N2 

materiais dld.itlcos: apostllas, plano de cursos, planos de aulas, tartórlo)na área dos cursos , sefa como emprmdo ou 

critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem autõnomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

como as Que por ventura torem criadas, sempre Que necessário para a conteudo. Boa comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 

melhoria do desempenho pedagóslco. Compromisso com o trabalho. Exper~ncia em doc~nda 

(desejável). 

~~~:!l~ _....~ .... ~ ~~-t~": ~t!;!~~ftf<Cl'PSOS.Hll~~OS, 

A.$.SISTENTE AOMINISTRTATIVO, ~m como, ~ : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO OU 

outros componffltes de áreas afins do curso de formaç.1o, em Curw,s RECURSOS HUMANOS. 

de formação Inicial e Continuada. Exercer atlvldacles e REQUlSlTOS EXIGIDOS ; Exper1Mlcla 
assessoramento pedagógico/acad~mico. Apresentar atitude proat1va, comprovada (CTPS ou Declaração de profissional autõnomo 

Professor fadlldade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, reconhecida em cartório) na área dos cursos , seja como 
89 

AsstStente N2 compromisso e responsabilidade com a efeti...tdade do trabalho. emprecado ou aut6nomo com cursos de capaciUçl>es na 

Organl2ação, elaboração e revlsJo de dlferent~ materiais didáticos: .lrea. Domínio do conte0do. Boa comunicação. 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Proativldade. 

Cumprir normas e diretrizes docentes, bem coma as que por ventura Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experl@ncla em 

~"'~"""!to<:, "-P--~ N"<"~'f'M'" ':'\-.-l~.,.,ta Mf','l ........ "-{~~ 

desempenho peda~ó«ico. 

Ministrar aulas no curso: BALCONISTA DE FARMÃCA. bem como, 
Formação: CURSO SUPERIOR EM FARMÁOA. 

outros comporumtes de .lreas afins dos cursos de formação, em cursos 
REQUISlTOS: Experiéncia comprovada (CTPS ou Declaraç.la 

de FonnaçJo Inicial e Continuada. EJtet"cer atividades e 
de o.rofksloo.;l~ rcc.ooher.1da~.(õl.rtÓ(4o\roá.tea. 

90 
.,roressor assessoramento pedagogtco/acaaem1co. Organizar, elabOrar e revisar 

seja como empregado ou autônomo com cursos de 
Assistente N2 de diferentes materiais dldohlcos; apostilas, plano de cursos, planos de 

capacitações na àrea. Oomfnio do conteúdo, boa 
iulas. critérios de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, 

comunlaçSo, proathridade, assiduidade, compromisso com 
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que necess.lrlo 

para a melhoria do desempenha pedagógico. 
trabalho. Experiência em docfncla (dese}'vel). 

Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES l\JRlmCAS , bem como, 
FORMAÇÃO : WRSO SUPERIOR EM TURISMO, 00 

m.~ ~~,t!ei~~ ~r .. ~~f~~ ~'f-
QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICO$ EM 

TURISMO. REQUISITOS 
Continuada. Exerc~ atividades. e assessoramento 

EXIGIDOS ; Eitperl~ncla comprovada (CTPS ou Oeclaraçlo 

Professor 
pedagógico/acadêmico. 

de profissional autõnomo reconhecid.a em cartório) na .lrea 
91 Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais dld.ltlcos; apostilas, 

A.ssbt ente N2 
planos de cursos, planos de aulas, critérios de avaUação, cumprir 

dos cursos • seja como empregado ou autónomo com 

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

criadas sempre que necessário para a melhoria do desempenho 
comunicação. Proatlvidade. As.slduldade. 

pedagógico. 
Compromisso com o trabalho. Experiência em docf:nda 

(desejável). 

Mlnbtrar aulas no curso: INGL.ts e PORTUGUts bem como, outros 
~: CURSO SUPERIOR EM LETRAS• INGLts. 

componentes de áreas afins do curso de formaçllo, em cursos de 
REQUISlTOS EXIGIDOS i Ex~rnc1a 

Formação Inicial e Contlnuadíl. Exercer atividades e assessoramento 
comprovada {CTPS ou Declaração de proflsslonal autõnomo 

Professor pedagótlco/acadfmlc.o. Orcanlzar. elaborar e revisar de diferentes 
reconhecida em cartórlo)na área dos cursos , seja como 

92 
Assistente N2 mat~rlahi dldilticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, 

empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 

critérios de avali~çlo. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 
área. Domínio do cont~. Boa comunicação. 

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

melhoria do desempenho pedaaóalco. 
Auidu1dadr. Compromisso com o lra~.lho. bperifncia am 

dodncla (desej.tvel). 

Sfo<•~t.>r.achJo
[~t•doct. n...,.,...,. 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

CANDIDATO PONTUA~ar-

MAURICHJ LOPES 00S 
DESCLASSIFICADO 

SANTOS 

PRISCILA DE FREITAS 
70,S 

LOtlO 

DANIELLE APARECIDA 

DO PRADO 
8S 

GUSTAVO HENRIQUE 
90,S 

C.OECASTRO 

MATHEUS DOS 

SANTOS UMA 
93 

RONE ROSA MARTINS 88,S 

LUCIANO RODRIGUES 
89,5 

SANTANA 

LUDMILLA MARTINS 
NÃO COMPARECEU 

DE MELO 

ANA LIOIA LEMES DE 

A.SILVA 
93 

GUSTAVO HENRIQUE 

C.DE CASTRO 
90,S 

CAMILLA GABR!Ellf 
98 

'.tte.4':l"50~ 

OIMIUSON DA SILVA 

CAMPOS 
OEsctASSIFlCAOO 

IZAURA CAMARGO DE 
DESCLASSIFICADO 

OLIVEIRA 

~AMAKA MAbALHÂt::, 
90,5 

CARDOSO 

CLEIOIANE ALVES D 

ABADIA 
79 

EU.EN c.AlSJIHA 

BRAVO 
Ut::i4..L.A:»lt'II..AUU 

LUOANA CANDIOA 
DESCLASSIFICADO 

SEVERINO 

DANIEL MATTOS FELIX 
DESCLASSIFICADO 

PINHEIRO 

JOABE SANTOS 
DESCtASSrFICAOO 

GOOOIS 

LEIDIANE LAUREANO 
90 

DE CASTRO 

HORftNOA MATIAS 

OE CASTRO 
92,S 



C01'EC 1 

Ministrar aulas no curso: CORn E MODELAGEM na M.ÃQUINA 

AUDACES, bem como, outros componentes de jreas afins do curso de 
~ , ENSINO M! OIO COMPlETO COM CURSOS 

formaçlo, em Cursos de Formação lnk:ial e Continuada. úercer 
ESPEO FICOS NA MÁQUINA AUDACES, 

atividadH e asseuoramento p~9ógko/acadtmico. Apresentar 
REQUISITOS ()(IGID05 : Expe~ncia comprovada (CTPS ou 

atitude proativa, facilidade com trabalho em equipe-. Autonomia para 

Professor Auxlllar pesquisa, compromisso e responsabllldade com a efetMdade do 
Declaração de proflsslonal aut6nomo rKOnheclda em 

93 
Nl t rabalho. 

wirtório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: 
aut6nomo com wrsos de eapadtilÇÕe$ na .ãrea. Domínio do 

conteúdo. Bo.i comunicação. Proatividade. Assktuidade. 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. 

Compromisso com o trabalho. Experl6ncla em doc~ncla 
Cumprir normas e dlretrbes doce-ntes, bem como as Que por ventura ,u~.,.;~~ii. 

fo~m cr~das, sempre que necesdrio para a melhoria do 

desempenho pedagógico. 

Ministrar aulas no curso: ARTESÃO DE P1NTURA EM TEOOO, 
~ ' ENSINO Mto10 COMPLETO, COM CURSOS OE 

BORDADO A MÃO, PINTURA EM TELA, bem 
QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TEODO E BORADO 

como, outros componentes dt áreas anns do curso de formação, em 
A MÃO, CROCHf, TRICÔ, ARTESANATOS EM GERAL 

Cursos de FormaçJo Inicial e Continuada. Exercer atividades e == a.s.sesso,ame-nto ~aeótko/acadfmJco. Apresentar atitude proatlYa, 
~ Ewpen,:ncla comprovada (CTPS ou Declaração ~· Professor Auxiliar facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, 
~~""~~~'(~~~~~ 

Nl compromisso e responsabilldade com :a etetividade do trabalho. 
dos cursos, seja como emprqado ou autõnomo com 

Orsanizaçio elaboraçio e revisão de diferentes materiais didatices: 
cursos de capaclta,ões na ii~a. Oomlnlo do conteúdo. Boa 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de ava Ilação. 
comunlcaçlo. Proatlvidade. Asslduldade. 

Cumprir normas e dlretrbes docentes, bem e.amo as que por ventura 
Compromisso com o t rabalho. E,cperiêncla em docência 

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

desempenho pedaaót{co. 

Ministrar aulas no curso: MARKETING DIGITAL, bem como, outros 
~ : CURSO SUPERIOR EM MARKETING 

Lt.lllltJUlll:'IIL~!I. Ut: 411:'d~ di1m, uu \.UIW UI:' i utlfld\,<dU, t:111 .::u1:i,u~ ÜI:' 
OIGITAL.!EQUIIIIOS EXJGIDOS; Exoeri~ncla 

Formação lnlct;,I e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 
comprovada (CTPS ou Declaração de profls.slonal autônomo 

Profenor pedagótlico/aadémico. Organilar. elaborar e revisar de diferentes 
reconhecida em cartório)na .irea dos cursos, se;a como 

95 empregado ou autbnomo com cursos de capacitações na 
Assistente N2 materiais didáticos: apostilas, pleno de cursos, planos de aulas. 

critérios de avalia,ão. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem 
.irea. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

Proatlvidade. 
como as que por ventura forem aladas, sempre que necessárlo para a 

Assiduktade. Compromisso com o trabalho. E11peri.!:ncia em 
melhoria do desempenho pedagóa;lco. 

dodncla (dosejável). 

~ : ENSINO M t DIO COMPLETO, ou ffCNICO e 

Ministrar aulas no curso: BORDADOS EM MÁQUINA INDUSTRIAI. , ou cu~ ESPEdFICOS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

bem como. outros componentes de .lreas afins do curso de formação, NA ÁREA OE BORDADOS EM MÁQUINAS. 
em Cursos de Formaçlo Inicial e Continuada. Exercer attvldades e REQUISITO§ EXIGIDOS : Experi~ncla Comprovada (CTPS ou 

96 
Profeuor Auxillar assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e Declaraç!lo de proflsslonal autónomo reconhecida em 

Nl revisar de diferentes materiais dldêltlcos: apostilas, plano de cursos, cartório)na iirea dos cursos, seja como empregado ou 

planos de aulas, crltértos de avaliação. Cumprir normas e diretrizes autônomo com cursos de capacitações na área. Dom fnlo do 

docentes, bem como as que por vent ura forem criadas, sempre que conteúdo . Boa comunlcaç.io. Proatfvldade. 

nKessáno para a methorla do desempenho pedagóslco. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Exper~ncla em 

<itv~~~•-i~ 

~ , ENSINO MtOIO COMPlITO COM 11CNICO E 
M inistrar aulas no curso: SERIGRAFIA , bem como. outros OU CURSOS ESPEciFICOS OE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAi. 

componentes de áreas afins do curso de formação, em cursos de NA ÁREA OE SERIG RAFIA. 
Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experi~ncia Comprovada (CTPS ou 

97 
Professor Auxiliar pedasóglco/acadfmlco. organizar • elaborar e revisar de diferentes Oeclaraçlo de proflssfonal autónomo re-conhedda em 

Nl materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, cartório)na á,rea dos cursos , seja como empresado ou 

critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem aut ónomo com cursos de capacitações na área. Dominlo do 
como as que por ventura forem criadas, sempre que necessário para a conteUdo . Boa comunicaç3o. Proamridade. 

melhoria do desempenho pedagógico. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Exper16ncla em 

doc~nda (desejável) . 

ODAOl:PI~~ 

Ministrar aulas no curso: ASSISTEN'Tf OE RECURSOS HUMANOS, 

ASSISffNTE AOMINISTRTATIVO, bem como, 

outros comt)onentes de Areas afins do curso de formação, em Cursos 
~ , CURSO SUPERIOR EM AOMINISTltAÇÃO, 

de Formação lnlcla l e Continu ada.Exercer at ividades e assessoramento 
T\'ECU-~rt"U'i.iAA~Fi:Mu"IZT'rQSt;;.G;yú,1 r..,..,c,i~,,1., .. 

pedagósico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com 
comprovada (CTPS ou Declaração de profissional aut6nomo 

reconhecida em ca rtórlo)na área dos cursos, seja como 
Professor trabalho em equipe. Autonom~ para ~squlsa, compromisso e 

98 empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 
Assistente N2 responsabilidade mm a efetividade do trabalho . Organização 

elaboraçJo e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, 
área. Dom(nk) do conteUdo. Boa comunicação. 

Proatividade. 
plano de cursos, s"anos de aulas, crit~rios de avallaçJo. Cumprir 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
normas e dlretrt1e.s docent es. bem como as que por ventura forem 

docfncia (desejáW!I). 
criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

SN:1't't.lr~Oft' 
EH•doda; 
nnomact. .. 

NÃO HOUVE 

INSCRITOS 

NÃOHOlNE 
INSCRITOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

MARCOS ANTONIO DA 
DESCLASSIFICADO 

SILVA. 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 88,S 

LUOMILLA MAttllNS 
NÃO COMPARECEU 

OE MELO 

IVANA OE OLIVEIRA 
NÃO COMPARECEU 

PIO 

HENRIQUE DA SILVA 
94 

MFRANÇA 

ANA UDIA LEMES OE 

A.SILVA 
93 

GUSTAVO HENRIQUE 
90,5 

C.OE CASTRO 

DARLANE PINA 

OLIVEIRA 
83,S 

LORRANA LAILA SILVA 

OEA. 
90 

CAMJLLA GAB.RIELLE 
VIOALGOMES 

98 

OIMIUSON DA SILVA. 
OESCl.ASSIFICAOO 

CAMPOS 

LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA. 
89,S 

IZAURA CAMAAGO DE 
OLIVEIRA 

DESCLASSIFICADO 



Professor 
99 

Assistente - N2 

H.\IJ 
Professor 

Assistente N2 

101 
Professor 

A.ulstenteN2 

102 
Professor Auxll/ar 

N1 

103 
P,olesso, 

Assistente N2 

N• CARGO 

104 
ProfHsor 

As.slstente N2 

105 
Professor 

"5sistcn-tr N1 

CCJ "'° 
1t· ..._,"i,,•·n 
X> I STMl('I C. 

"""' 

Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES T\JRISTICAS , bem como, 
outros componentes de ;lireas aflns do curso de Fomiação Inicial e 

Continuada , Exercer atividades e assessoramento 
peda16glco/acadêmlco. 

Or1anl1ar, elaborar e revisar diferentes materiais dldAtlcos: apostilas, 
ptanos de cursos, planos de aulas, crltfrlos de avaliaç.lo, cumprir 

normas e diretri1e,; docentes, bem como :n que por ventur1 forem 
'!.l"4-u..,,.~p~..,.,.~,..MV\!''V't.,.ffittlhtlt(._dl\:~~ 

peda1ótlco .. 

Ministrar aulas oo curso: MARKETING DIGITAL, bem como, outros 
compon.ntes de área5 afinii do curso de formaçlo, em CUr'$0S de 

Formeçio Iniciei e Continuede .. Ewerc:er ativid&dn e as.seuoramento 
pedagógico/acad~mico .. Organi1ar , elaborar e revtSar de diferentes 

materlals dlditk:cn: apostilas, plano de cul'50s, planos de aulas, 
critérios de avahai;::lo. Cumprir normas e diretn2es docentes, bem 

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

Ministrar aulas no curso; CONFEITEIRO, bem como, outros 
componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 
,,..d;tp)Y.j,-.n/;v-arll-mk:n. Arv.....,.nt:v .lltitu,V- jVn.ttlva.. f;v:Uld..uir mm 

trabalho em equipe. Autonomia p;1ra pesquisa , compromisso e 
responsabilld1de com a efetividade do trabalho . Orpnlnção 

elaboraç2o e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, 
plano de cursos, planos de aulas, critt!:rios de avallaçlo. Cumprir 

normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem 
crtadas, sempre que necessário para a melhoria do deseml)fflho 

pedagótllco. 

Ministrar aulas no curso: ARTESÃO OE PINTURA EM TECOO, 

BORDADO A MÃO, PINTURA EM TELA, bem 
como, outros componentes de árus afins do curso de formação, em 

Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer atlvldadH e 
assessoramento peda&ógico/acadfmico. Apresentar atitude proativa, 

facilidade com trabalho em equipe, Autonomia para pesquisa, 
compromisso e responsabilidade com a efl?tividade do trabalho. 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. 

Cumprir nonnas e diretrizes dountes, bem como a.s qlH' por ventura 
forem criadas, sem pre que necesdrio para a melhoria do 

desempenho pedasôgfco. 

Ministrar aulas no curso: FABRICAÇÃO DE CERVEJA ARnSANAL. bem 
como, outros componentes de jreas afins do cul'50 de formação, em 

Cursos de Formaçlo Inicial e Continuada. Extrcer atMdades e 

assessoramento peda1óclc:o/acadfmlco. Oraanlzar, elaborar e 
revisar de diferentes materiais dldiitkos: apostilas, plano de cursos, 
planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e dlretrl1es 
docentes, bem como as que por ventura forem criadas, sempre que 

necessârio para a melhoria do desempenho pedagó&ko. 

Cmu : M 

FORMAÇÃO: CtJRSO SUPERIOR EM TURISMO, OU 
QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM 

TURISMO. REQUISITOS 
EXIGIDOS : Experfênc\a comprovada (CTPS ou Declaração 

de profissional aut&nomo reconhecida em &art6'1o) na jrea 
dos cursos . seja como empregado ou autônomo com 

curso$ de CIPJdta,õe.s ~ SrH. Oomlnio do conteüdo. Boa 
comunicação. Proatlvidade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em docencia 
(desejá~I). 

~ : CURSO SUPERIOR EM MARKETING 
DIGITAL,ft!AUISfTOS EXIGIDOS · Experltncla 

c:omprOVJdi (CTPS ou Oecl1~çlo de profiuion1I autônomo 
reconhecida m, cartórlo}na jrea dos cursos , se-ia como 

~*~~~~':'-~~~~~~ 
.trN .. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

Proatl-Adade. 
Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experi~ncia em 

doctncla (deseJ.tvel). 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM GASTRONOMIA OU 

CURSOS DE QUALIFICAÇÃO EM CONFEITARIA E CULINÁRIA 

EM GERAL. REQYISIJOS E)(IGIQOS; 
t11penenc1a comp10v,10a tLll'!I ou ueclaraçao oe 

profissional aut6nomo reconhecida em cartóriolna área dos 
cursos , seja como empre,1do ou autônomo com cursos de 

capacitações na área . Domfnio do conteúdo .. Boa 
comunlcaçJo. Proatlvldade. Assiduidade. 

CompromtSSO com o trabalho. Experiência em docência 
(dosejáw,I). 

fC:'#'!J,dÇ . !mtt!O t-.-?tCX? CO~JMM..ETO, CO?J.~.!~C!--of 
QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E BORAOO 

A MÃO, CROCHt, TRICÔ, ARTESANATOS EM GERAL 

RtQUISITOS 

EXIGIDOS: Exper1~ncla comprovada ICTPS ou Declaração 
de profissional autõnomo reconhecida em cartório} na .trea 

dos cursos. 5eja como empregado ou autônomo com 
cursos de capacitações na irea . Domínio do conteúdo. Boa 

comunicação. Proatlvldade. As.slduldade. 
Compromisso com o trabalho. E~ncla em docénda 

{""''""'""! 

FORMAÇÃO : GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM 
CURSOS °rtCNICOS EM PRODUÇÃO DE CERIIIJA 

ARTESANAL REQUISITO$ EXIGIDOS • 
Experifncla comprovada (CTPS ou OeclaraçJo de 

profissional aut6nomo reconhedda em cartório) na área 
dos cursos, seja como empregado ou autõnomo com 

cursos de capacitações na área . Domtnlo do conteúdo. Boa 
comunlcaçJo. Proatlvidade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experi~da em dodncla 
{d.,.jável). 

-ANDO CUNHA 
CI 1-.-: .,._ 

ATRIBUICOES FORMACAO E RtQUISITOS 

Ministrar aulas no curso: ffCNICO EM ENFERMAGEM, bem como, 
outros componentes de jreas afins do curso de formação, em Cursos ~: CURSO SUPERIOR EM 

de Formação Inicial e Continuada .Exercer atividades e assessoramento ENFERMAGEM.REQUISfTQS EXIGIDOS : 
pedagóslco/acadêmico. Apresentar atitude proatlva, facilidade com Experiincla comprovada (CTPS ou Declaração de 

trabalho em eQU!pe. Autonomli para pesquisa, compromisso e profissional autônomo reconhKida em cartórtO)na área dos 
responsabHldade com a efetJvldade do trabalho . Orpnlzaçlo cursos , seja como emprqado ou aut6nomo com cursos de 

elaboraçJo e revido de diferentes materiais didáticos: apostilas, capacitações na jrea. Domfnio do conte-ódo. Boa 
plano de cursos, planos de aulas, crltt!:rios de ava,liaçio. cumprir comunicação. Pro1tMdade. Assiduidade. 

normas e diretri1cs docentes, bem como as que por ventura forem Compromisso com o trabalho. Experifntn em docência 
~rta.ái:., :.~m~e -..:.e 1,êt~:.Um:. j:,"17. a r.,t:hc~ cl'v db:.2::-r.~er,t,.::. {;fau;t•.t!l). ~~ü ,,.; CO:'tO-~ 

pedagógico. 

Ministrar aulas no curso: T(CNICO EM ENFERMAGEM, bem como, ~ : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE 
outros componentl!S de áreas afins do curso de formação, em Cursos SEGURANÇA DO TRABALHO, ou GRADUAÇÃO EM 

de Formação Inicial e Continuada .Exercer atividades e assessoramento QUALQUER ÁREA COM TtCNICO EM SEGURANÇA DO 
pedagógico/acadfmico. Apresentar atitude proativa, facilídade com TRABALHO 

trabalho em equipe. Autonoml.it para pesquisa, compromisso e REQUISITOS EXJGIDQS : Experifnda comprovada (CTPS ou 
responsabilidade com a efetividade do trabalho . Organização OeclaraçJo de profissional autõnomo reconhecida em 

elaboraçao e revisao de dnerentH matenais d1oat1cos: apostilas, cartonoJna area aos cursos , seJa como empregado ou 
plano de cursos, planos de .-ulas, ait.éf ios de avaliaçlo. Cumprir autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio do 

normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem conteudo. Boa cornunlcaçlo. Proattvldade. Assiduidade. 
criadas, sempre que necessário par3 a melhoria do desempenho Compromisso com o trabalho. Experiência em dodnda 

pedagógico. (desejáv•I). 

s.<' •N"~,~CM' 
hi.dod.11 
nMOf'l"acb 

~ 
~ 

OARLANE PINA 
83,5 

OllVf!RA 

DANIEL MATTOS FELI}( 
DESCLASSIFICADO 

PINHEIRO 

EUSANGELA 
DESCLASSIFICADO 

9E1UJARO'C· SR .. W, 

.,.~.,.=""~-O 9' 

NÃO HOUVE 

INSCRITOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

MARCIO GONÇAI. VES 

FRANCO 
DESCLASSIFICADO 

CANDIDATO PONJUaaar1 

RAULUA GUEDES 
QUEIROZ 

88 

GUSTAVO HENRIQUE 
90,S 

c..DE CASTRO 



COTEC 

106 

107 

108 

109 

Professor 
Asslstente N2 

Professor 
Assistente N2 

Professor 
Assistente N2 

Profenor 
As.slstente Nl 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM Cl~NOAS DA 
Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

ElCCEL 8.ÃSICO, INTERMEDIÃRIO E SlmMAS DA INFORMAÇÃO. 
AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso RfQUISfTOS EXIGIDOS : Ewperiência comprovada ICTPS ou 

de formaçJo, em Cursos de FormaçJo Inicial e Contlnuada.Exercu Oec~ração de profissional autónomo reconhecida em 
atividades e as~am~to pedagógico/acadêmico. Orsanitar, cartório)na jrea dos cursos, seja como empregado ou 

elaborar e revisar de diferentes matertals dktátlcos: apostilas, plano de autônomo com cursos de capacitações na jrea. Domínio do 

cursos, planos de aulas, crit~rios de avaliação. Cumprir normas e conte~do. Boa comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 
diretrizes docentes. bem como as Que por ventura forem criadas, Compromisso com O trabalho. E)(peri!ncla em docê-ncla 

sempre que nec~slirlo para a melhoria do desempenho pedaRÓ,cil;o. \Ot!seJa\lelJ. 

Ministrar cursos: AGENTE OE INFORMAÇÕES TURlmCAS, bem como, 
outros componmtes de àrHs afins do curso de Formaçlio Inicial e 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento 
pedagógko/acadAmko. 

Organizar, elaborar e revisar díferent~ rnateriais didáticos, apostilas, 
planos de cursos, planos de aulas, crftMos de avaliação, cumprir 

normas e diretrizes docentes, bem como as que por 'llentura forem 
criadas sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagótlico. 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TU RISMO, OU 
QUA1QUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM 

TURISMO. REQUISITOS 

EXIGIDOS: Experiência comprovada (CTPS ou OedaraçJo 
de proftsslonal autônomo reconhecida em cartórlo)na área 

dos cursos, seja como empregado ou autônomo com 
cursos de capacitações na ârea . Oomfnlo do conteUdo. Boa 

comunicação. Proadvidade. Assiduidade. 
Compromlsso com o trabalho. Experiinda em doc6ncla 

(desej.lvel). 

a :1-

Ministrar aulas no curso:ASSISTtNTE OE RECURSOS HUMANOS, 

ASSISTENTE ADMINISTRTATIVO, bem como, ~ : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
outros componentes de áreas afins do curso de formaç:lo, em Cursos RECURSOS HUMANOS.REQUISrTOS EXIGIOOS : Experiência 

de formação Inicial e Continuada .Exercer atlvfdades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de proflsslonal autõnomo 
pedaaõsico/acadfmk:.o. Apresentar atitude proatlva, facllidade com reconhecida em cartório)na ãrea dos cursos, seja como 

trabalho em equipe, Autonomia para pesquisa , compromisso e empregado ou autõnomo com cursos de capacitações na 
responsabilidade com a efetivkJade do trabalho. Organi:zação área. Domínio do conteudo. Boa comunicação. 

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

plano de cursos, planos CM! aulas, alt~rlos de awl/açJo. Cumprir Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experlfncla em 
normas e diretrizes docentes. bem como as que por ventura forem "'---+-~ .. , -1 ,_N.c,-•). 

criadas, sempre que neces.s.irio pa~ a melhoria do desempenho 
pedagógico. 

FORMAÇÃO: CURSO SUPERIOR EM CltN<lAS DA 
Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

EXCEL BÃSICO, INTERMEDIÁRIO E SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso REQUISITOS EXIGIDOS : hperi~ncla comprovada !CTPS ou 

de fonnação, em cursos de Formação lnídal e Contlnuada.f)[ercer Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
atJvi~des e assessoramento pedagóglco/acad&nlco. Organizar, cartório)na irea dos curws , seja como empregado ou 

elaborar e rl!visar de diferentes materiais dldjticos: apostilas, plano de aut6nomo com cursos de capacitações na õãrea. Oonllnlo do 

cursos, planos de aulas, critérios de av;aliaç.lo. Cumprir nonnas e contelldo. Boa comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 
dlretrt:zes docentes, bem como as que por 'lentura forem crladaS, Compromisso com O trabalho. Experi~ncla em dodnda 

sempre que necesQrio para a melhoria do desempenho peda16&1co. (desejável). 

a ,BAUZA 

Minill,lr.tr .tUl.t!lo no curi.o:iu515iii~E"KE'ül~HU~1'"i~ú>, 

ASSISTENTE AOMINISTRTATIVO, bem como, ~ : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
outros componentes de áreas afins do curso de formaç3o, em Cursos RECUlllSOS HUMANOS.REQUISITOS EXIGIDOS· Experlfncla 

de formaçJo Inicial e Continuada .Exercer attvfdades e assessor.amento comprov;ada (CTPS ou Oeclar.ação de profissional autônomo 

SN:1•c~,'-" dfi' 
E'ii.doda 
Rtt~da 

NÃOHO\NE 
INSCRITOS 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 

LUCIANO RODRIGUES 
SANTANA 

NÃOHOWE 
INSCRITOS 

110 

pedagógico/acadEmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com reconhecida em cartórlo)na área dos cursos, seja como 
Professor trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa , compromisso e empregado ou autónomo com CUl'SO$ de capacitações na RONE ROSA MARTINS 

A.-.slstente Nl responsabilidade com a efetividade do trabalho . Organltação área . OomfntD do conteúdo. Boa comunicaç:lo. 

111 

112 

P.-o#essor 

Assistente N2 

Professor 
Asslst..-.te Nl 

elaboração e revls:lo de diferentes materiais didáticos: apostilas, Proatlvidade. 

plano de cursa$, planos de aulas, critérios de avaliaçJo. Cumprir Assiduidade. Compromisso com o trabalho. fxperlfncfa em 
normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem docAnc/a (dese~ve:ll. 

1,.1i•Óo!io, ~111~11:: ~vt: 11~.....:~1iu 1,1•111 ti 11 11::ll1 u iio Jv J~,u~ul,u 
pedagógico. 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR (Ili CltNOAS DA 
Ministrar aulas no curso: SfTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

ElCCEL BÁSICO, INTERMEDIÃRIO E SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreis afins do curso REQUISITOS EXIGIDOS : Experitncia comprovada (CTPS ou 

de formaçfo, em Cursos de Form411çJo Infetai e Contlnuada.E)l'ercer Oec:laraçJo d• profissional autltno,,,o raconh•cida em 

ativkiades e assessoramento pedas61ko/acadêmlco. Organizar, cart6rio)na área dos cursos , seja como empregado ou 
elaborar e revisar de diferentes materiais dk:tâtkos: apostilas, plano de aut6nomo com cursos de c.apacitações na área. Domínio do 

cu™>S, planos de aulas, critérios de avaliaç:lo. Cumprir nonnas e conteúdo. Boa comunk:,l(.Jo. Proativ1dade. Assiduidade. 
dlretri2es docentes, bem como as que por ventura for~ criada~, Compromisso com 

O 
trabalho. Expe,...ncia em dodnda 

sempre q ue nrceWrio para a melhoria do desempenho pedagógico. (desejável). 

ODADE: -

Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. 
ElCCEL BÁSICO, INTERMEOIÃRIO E 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
de formação, em Cursos de Formação Inicial e Contlnu:,da.f)[ercer Oeclaraç:lo de profissional autónomo reconhecida em 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNOAS DA 
COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 

attvldkles e assessoramento pedagóglco/audfmlco. Orpnllar, cartóóo)na ârea dos cursos , seja como empr~do ou 
elaborar e rNsar de diferentes materiais dldjtlcos: apostilas, plano de autônomo com cursos de capacitações na õãrea. Domínio do 

cursos. planos de aulas. crithios de avallaçlo. Cumprir normas e conteudo. Boa comunkaçlo. Proatlvldade. Assiduidade. 
diretriies docenles, bem como as que por ...entura forem criadas, Comp,omisso.~ 0 trabalho. bperiêoc~ em docfnda 

sempre que necessano para a memona do aesempenho peaagôgtc;o. (desejável). 

NÃO HOUVE 
INSCRrros 

NÃOHO\NE 
INSCRITOS 

88,5 

89,S 

88,S 



C01'EC ' <OJ "" .,, ..,,, .. n,,..,., 
nonrAOn ~ "'.., 

Minist~r aulas no cu~:A.SSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, 
ASSISTENTE ADMINISTIUATIVO, bem como, 

FORMAÇÃO: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
outros componentes de ~reas afins do curso de formação, em Cursos 

RECURSOS HUMANOS.REQU1$fTOS EXIGIDOS: Experifnda 
de Formaç:lo Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessor.imento 

comprO\lada (CTPS ou Declaração de profissional autõnomo 
pedasócico/acadimico. Aprtil!ntar atitude proativa, facilidade com 

reconhecida em cartórlo)na áro dos cursos, seJa corno 

113 
Professor trabalho em equl~. Autonomia para PMQUl$3, compromisso e 

empregado ou aut6nomo com cursos de capacitações na 
Assistente N2 responsabilidade com a efetivid1de do trabalho. Orpniz.eçio 

irea. Domrnlo do conteúdo. Boa comunicação. 
efaboraçJo e r~são de dlfttentes materbls didáticos: apostilas, 

Proativldade. 
plano de cursos, planos de aulas, u~rlos de avaliação. Cumprir 

M~ui,11th,t,_ rtvn!'-"""'"kotn rnm r, tnh:..lhn J:v!V"r1Anrh """ 
normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem 

docfncia (deseJ,vel}. 
criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

Ministrar cursos: AGENTE DE INFORMAÇÕES T\JRlmCAS , bem como, 
FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TURISMO, OU 

outros componentes de àreas aflns do curso de Formação Inicial e 
QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECFICOS EM 

TURISMO. REQUISITOS 
,:'.nr,,tJN\Mi._, r:yau~r ~tlvfrbliM ,._'11,u;.-~~r~r'l'V'rtto 

EXIG IDOS: Expen&ic,a comprovada (CTPS ou Oedaração 
pedagógico/aeadêmlco. 

114 
Professor 

Orsanlzar, elaborar e revisar diferent es materiais didáticos, apostilas, 
de proflsslonal autônomo reconhecida em cartórlo)na iirea 

Assistente N2 dos cursos , seja como empreg.tdo ou autônomo com 
planos de cursos, planos de aulas, critérios de avallação, cumprir 

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

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

Compromisso com o trabalho. Experifnda em dodnda 
pedagógico. 

(desejável). 

CIDADE: MONTtS CLAROS 

Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL. 
Fu-N.M~ : i..üiê:Su-süt'iiíiü1fiM ~U"5'"'U'11 

EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E 
COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

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

REQU ISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

Professor 
de formação, em Corsos de Formação Inicial e Continuada.Exercer 

Declaração de proflsslonal autónomo reconhecida em 
115 atlvldades e a~ssoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, 

Assistente Nl 
elaborar e revkar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de 

cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

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

conteúdo. Boa comunicação. ProativKiade. Asstduidade. 
dlretrl2es docentes, bem como as que por ventura forem criadas, 

Compromisso com o trabalho. E)(J)l!f~ncla em docência 
sempre que nece.ss.1rio para a melhoria do desempenho pedagógico. 

(desejável). 

Ministrar aulas no curso:ASSlmNTE DE RECURSOS HUMANOS, 

ASSISTENTE ADMINISTRTATIVO, bem como, 
FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos 
de Formação Inicial e Contlnuada.Enrcer atividades e assessoramento 

RECURSOS HUMANOS.REQUISITOS E)(IGI005 ; Experl~ncia 

ped3gógico/acad~mico. Apresentar atitude proatlva, facilidade com 
comprovada (CTPS ou Declaração de proftsslonal autõnomo 

reconhecida em cartório)na área dos cursos, seja como 

116 
Professor trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 

emprqado ou autônomo com cursos de capacitações na 
Assistente N2 responsabilidade com a efetividade do trabalho . Ora:anlzação 

jrea. Domínio do conteúdo. Boa comu nicação. 
!!-1.P.lDIV..Jo P. r'3-l'IJJ!>.de dlf~nt.f's m;Yer:i.J.lsffid;j,tl@s· ~~s 
plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir 

i'roat,vioaoe. 
Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

normas e dlretrl1es docentes, bem como as que por ventura forem 
doc~ncla (desejável). 

criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 
p@dagóglco. 

Golãn\a, 09 de março de 2021 

Departamento de Recursos Humanos 

Fundação Antares de Ensiono Superior, Pós Graduação, Pesquisa e EJCtens.ão • FAESPE. 

bla ' 
IF 

Sc!(lt'l.:tf~d• 
E1.~dl)~ 
Rptom.:td• 

RONE ROSA MARTINS 

LUCIANO RODRIGUES 
SANTANA 

88,S 

89,S 

ALtSSANOKA Ot 
NÃO COMPARECEU 

ALMEIDA CAMPOS 

NÃO HOUVE 
INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 88,S 

LUCIANO RODRIGUES 
89,S =-= ' 


