
RESU LTADO FINAL EDITA L 003/2021-

COTEC: CEUO DOMINGOS MAZONETTO .. 
CIDADE: CfllfS 

N• CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS 

01 Professor M inist rar aulas no curso: MASSAGEM , MASSOTERAPIA FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA, 

Assistente N2 , CUIDADOR OE IDOSOS bem como, outros componentes de áreas afins ESTÚICA. REQUISITOS EXIGIOQS: E1<períência comprovada 

do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada. (CTPS ou Declaração de proflsslonal autônomo reconhecida 

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

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

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e do con teúdo. Boa comun icação. Proatividade. Assiduidade. 

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

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

02 Professor M inistrar aulas no curso: INGLts e PORTUGUts bem como, outros FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM LETRAS e INGLts. 

Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de REQUISITOS f XIGIQOS · Experiência 

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

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de d iferentes autônomo reconhecida em cartório) na área dos cursos, 

materiais didát icos: apostilas, plano de cursos, planos de au las, critérios seja como empregado ou autônomo com cursos de 

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

por ven tura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do comunicação. Proa t lvidade. 

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

docência (desejável) . 

03 Professor Minist rar aulas no curso: BALCONISTA DE FARMACIA, bem como, Formação: CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA. 

Assístente N2 ou tros componen tesde áreas afins dos cursos de formação, em cursos REQUISITOS: Experiência comprovada (CTPS ou Dec laração 

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

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

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de au las, critérios capacitações na ãrea. Domínio do conteúdo, boa 

de avaliação, cumprir normas e diretrizes docen tes, bem como as que comunicação, proatividade, assiduidade, compromisso 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do com trabalho. Experiência em docência (desejável). 

desempenho pedagógico. 

04 Professor Minist rar aulas no curso: LIBRAS, E CUIDADOR DE IDOSOS, bem como, Formação: CURSO SUPERIOR EM QUALQUER ÁREA COM 

Assistente N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de CURSOS DE QUALIFICAÇÃO EM LIBRAS. 
Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS: Experiência comprovada (CTPS ou Dec laração 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proat lva, facilidade com de profissional autônomo reconhecida em cartório) na 

traba lho em equipe. Autonomia para pesqu isa, compromisso e àrfea, seja como empregado ou autonõmo com cursos de 

responsabilidade com a efetividade do traba lho. capacitações na àrea . Domínio do conteúdo, boa 

Organ ização elaboração e revisão de diferen tes materiais didát icos: comunicação, proat ividade, assiduidade, compromisso com 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, cri térios de avaliação. t rabalho. Experiência em docência (desejável). 

Cumprir normas e diretrizes docen tes, bem como as que por ventura 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

os Professor Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS 

AuxiliarNl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM CABELEIREIRO. 
Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proa t iva, facilidade com Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

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

responsabilidade com a efetividade do traba lho. Organização autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 

elaboração e revisão de d iferentes materiais didát icos: apostilas, plano do conteúdo. Boa comunicação. Proa t ividade. Assiduidade. 

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

06 Professor M inistrar aulas no curso: MAQUIAGEM bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, ou TtCNICO e 
Auxiliar Nl componen tes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou CURSOS ESPECÍFICOS em MAQUIAGEM. 

Formação Inicial e Continuada. Exercer ativldades e assessoramento RE9~1SITOS EXIGIDOS : 
pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de au las, crítérios profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 

de aval iação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
desempenho pedagógico. comunicação. Proat ividade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável ). 
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COTEC 
Professor Ministrar aulas no curso: BARBEIRO, bem como, outros componentes FORMAÇÃO : ENSINO M~D10 COMPLETO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxiliar Nl de áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação In icial e DE QUALIFICAÇÃO EM BARBEIRO. 

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

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

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

responsabilidade com a efetividade do trabalho. autônomo com cursos de capacitações na área. Dominio 

Organização elaboração e revisão de diferentes materia is didáticos: do conteúdo. Boa comunicação. Proat ívldade. Assiduidade. 

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

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

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 
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Professor M inistrar aulas no curso: DESIGNER OE SOBRANCELHAS, bem como, FORMAÇÃO : ENSINO MtOIO COMPLETO, COM CURSOS GISELE DAIANA BATISTA DESCLASSIFICADO 

Auxiliar Nl outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de OE QUALIFICAÇÃO EM DESIGNER OE SOBRANCELHAS. OLIVEIRA 

Formação Inicial e Con t inuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : 

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

t rabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 

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

elaboração e revisão de diferentes materiais didát icos: apostilas, plano cursos de capacitações na área. Domfnio do con teúdo. Boa 

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

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

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

Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEDICURE, bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS FRANCIELI NUNES DOS 

Auxiliar Nl componen tes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E PEOICURE. SANTOS 

Formação In icial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

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

trabalho em equ ipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e autônomo reconhecida em cartório) na área dos cursos , 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organ ização seja como empregado ou autônomo com cursos de 

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

de cursos, planos de aulas, cri t érios de ava liação. Cumprir normas e comunicação. Proat ividade. 

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

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

Professor M inistrar aulas no curso: CONFEITEIRO, bem como, ou tros FORMAÇÃO : ENSINO M~D10 COMPLETO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

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

Formação In icial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento GERAL. REQUISITOS EXIGIDOS : 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proat íva, facllldade com Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 

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

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organ ização dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

elaboração e revisão de diferentes materia is didát icos: apostilas, plano cursos de capacitações na área . Domínio do conteúdo. Boa 

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

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

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

Professor Ministrar aulas no curso: ARTESÃO OE PINTURA EM TECIOO,BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO MiDIO COMPLETO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA, bem OE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E 

como, ou tros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORADO A MÃO. REQUISITOS 

Cursos de Formação In icial e Cont inuada. Exercer atividades e EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

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

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

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

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

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, cri térios de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiência em docênc ia 

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

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

Professor Ministrar aulas no curso: MECÂNICO OE REFRIGERAÇÃO E FORMAÇÃO : ENSINO MtOIO COMPLETO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

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

curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada. CLIMATIZAÇÃO. REQUISITOS 

Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. EXIGIDOS: Experiência comprovada {CTPS ou Declaração 

Apresentar at itude proa tiva, facilidade com t rabalho em equ ipe. de profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 

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

efetividade do t rabalho. Organização elaboração e revisão de diferentes cursos de capacitações na área. Domínio do con teúdo. Boa 

materiais didá t icos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

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

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

necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

CIDADE: ITAPACI 

98,5 

13 Professor Min ist rar aulas no curso: INFORMÁTICA BÁSICA, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

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

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

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

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

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

materiais d idáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aula s, critérios autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que do conteúdo. Boa comunícaç~o. Proativldade. Assiduidade. 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do Compromisso com o traba lho. Experiência em docência 

desempenho pedagógico. (desejável ). 
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COTEC 
14 Professor M inistrar aulas no curso: ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO, BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO MtOIO COMPLETO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA, bem OE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E 

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

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

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, de profissional au tônomo reconhecida em cartório) na área 
fac ilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

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

Organização elaboração e revisão de d iferentes materiais didát icos: comunicação. Proa t lvldade. Assiduidade. 

apost ilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Compromisso com o t rabalho . Experiência em docência 

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

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

15 Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEDICURE, bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

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

Formação Inic ial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS · Experiência 

pedagógico/acadêmico. Apresentar at itude proativa, faci lidade com comprovada (CTPS ou Dec laração de profissional 

trabalho em equ ipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e autônomo reconhecida em cartório) na área dos cursos , 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização seja como empregado ou autônomo com cursos de 

elaboração e revisão de diferentes materiais d idáticos: apost ilas, plano capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

de cursos, planos de au las, critérios de avaliação. Cumprir normas e comunicação. Proat ividade. 

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

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

16 Professor M inistrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, 

ANALISTA DE NEGÓCIOS, ASSISTENTE 

FORMAÇÃO, CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, OU RONE ROSA MARTINS 

Assistente N2 RECURSOS HUMANOS. 

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

curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Con t inuada. de profissional autônomo reconhecida em cartório) na 

Exercer at ividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. àrfea, seja como empregado ou autonõmo com cursos de 

Organizar, elaborar e revisar d iferentes materiais d idáticos: apostilas, capacitações na àrea. Domínio do conteúdo, boa 

plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir normas comunicação, proatividade, assiduidade, compromisso com 

e diret rizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, traba lho. Experiência em docência {desejável). 

sempre que necessário para a melhoria dol desempenho pedagógico. LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 

GUSTAVO HENRIQUE 

C.DE CASTRO 

17 Professor Ministrar cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

Assisten te N2 INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO, bem como, COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

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

Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada {CTPS ou 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar diferentes Declaração de proflssional au tõnomo reconhecida em 

materiais didáticos, apost ilas, planos de cursos, planos de aulas, cartório) na ãrea dos cursos , seja como empregado ou 

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

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

melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o traba lho. Experiência em docência 

{desejável), 

18 Professor M inistrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, 

ANALISTA DE NEGÓCIOS, ASSISTENTE 

FORMAÇÃO, CU RSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 

RECURSOS 

19 

Assistente N2 

Professor 

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

curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada. Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. cartório) na àrfea, seja como empregado ou autonõmo 

Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didát icos: apost ilas, com cursos de capacitações na àrea. Domínio do conteúdo, 

plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação, cumprir normas boa comunicação, proat ivldade, assidu idade, compromisso 

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

sempre que necessário para a melhoria dol desempenho pedagógico. 

M inistra r aulas no curso: INGLtS e PORTUGUt s bem como, outros 

com trabalho. Experiência em docência (desejável} . 

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

Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e assessoramento 

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes 

FORMAÇÃO e CURSO SUPERIOR EM LETRAS e INGLtS. 

REQUISITOS EXIGIQOS : Experiência 

comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 

autônomo reconhecida em cartório) na área dos cursos , 

materia is didáticos : apost ilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios seja como empregado ou autõnomo com cursos de 

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

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do comunicação. Proat ividade. 

desempenho pedagógico. Assiduidade. Compromisso com o traba lho. Experiência em 

docência (desejável) . 

20 Professor M inistrar aulas no eixo de: RECURSOS NATURAIS, bem como, outros FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA 

21 

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

Formação Inicial e Cont inuada. Exercer atividades e assessoramento 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de d iferentes 

materiais didát icos: apostila s, plano de cursos, planos de aulas, crité rios 

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

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

desempenho pedagógico. 

ou áreas afins. REQUISITOS EXIGIDOS: Experiência 

comprovada (CTPS ou Declaração de profi ssional 
autônomo reconhecida em cartório ) na área dos cursos, 

seja como empregado ou autônomo com cursos de 

capac itações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

comunicação. Proa tívldade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho, Experiência em docência 

(desejável) . 

Professor M inist rar au las no curso: ARTESÃO OE PINTURA EM TECIOO,BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO M~DIO COMPLETO, COM CURSOS 

Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E 

como, outros componentes de áreas afi ns do curso de formação, em BORAOO A MÃO. REQUISITOS 

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

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar at itude proativa, de profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 

fac ilidade com t rabalho em equipe. Autonomia para pesqu isa, dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

compromisso e responsabil idade com a efetividade do traba lho. cursos de capacitações na área . Domínio do conteúdo. Boa 
Organização elaboração e revisão de diferentes materia is didát icos: comunicação. Proativldade. Assiduidade. 

apost ilas, plano de cursos, planos de aula s, cri térios de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

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

RONE ROSA MARTINS 

LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 

LEIDIANE LAUREANO DE 

CASTRO 

JOS~ FELICIANO 

BERNARDES NETO 

GESSICA XAVIER TORR ES 

LARISSA URZEDO 

RODRIGUES 

VAL~RIA LIMA DA SILVA 

SIMONE DE FREITAS 

CHACON 

FELIPPE MARTINS 

DAMACENO 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

S~rttorit de, 
Em1dod.t 
ru.tórnad.a 

132,5 

131,5 

119,S 

132,S 

131,5 

126 

144 

12S,S 

122 

101 
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DESCLASSIFICADO 
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Iº 

2º 
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22 Professor Ministrar aulas no curso: MANICURE E PEOICURE, bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS 

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

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

pedagôgico/acadêmico. Apresentar atitude proat iva, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 

traba lho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e autônomo reconhecida em cartório) na área dos cursos , 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização seja como empregado ou autônomo com cursos de 

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

de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e comunicação. Proa tividade. 

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

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

23 Professor Ministrar aulas no curso: operador de processos químicos industriais e FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA 

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

afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e COM TtCNICO EM 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento QUÍMICA.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios autônomo reconhecida em cartório) na área dos cursos, 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que seja como empregado ou autônomo com cursos de 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

desempenho pedagógico. comunicação. Proatividade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável) . 

CIDADE: ARUANÃ 

24 Professor M inistrar cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 

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

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

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

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

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

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

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

melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável) . 

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

Continuada. Exercer atividades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

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

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

normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
criadas sempre que necessário para a melhoria do desempenho comunicação. Proatividade. Assiduidade. 
pedagógico. Compromisso com o traba lho. Experiência em docência 

(desejável) . 

26 Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO,BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS 

Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA, DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E 

ARTESANATO INDIGENA bem como, outros componentes de áreas BORADO A MÃO, ARTESANATO INDIGENA 
afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 
Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 
pedagógico/acadêmico. Apresentar at itude proativa, facilidade com autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos , 
trabalho em equ ipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e seja como empregado ou autônomo com cursos de 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: comunicação. Proatividade. 
apostilas, plano de cursos, planos de au las, critérios de avaliação. Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiênc ia em 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura docência (desejável) . 
forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 
pedagógico. 

27 Professor Ministrar aulas no curso:MANICURE E PEDICURE, bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS 

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

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 
pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, fac ilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos , 
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização seja como empregado ou autônomo com cursos de 

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

CIDADE: CRIXAS 
28 Professor M inistrar cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 

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

Continuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada {CTPS ou 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar diferentes Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 
cri térios de avalíação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 
as que por ventura forem criadas sempre que necessário para a do conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 
melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docênc ia 

(desejável) . 

29 Professor M inistrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, Formação: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, OU 
Assistente N2 ANALISTA DE NEGÓCIOS, ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS. 

ADMINISTRATIVO, bem como, outros componentes de áreas afins do REQUISITOS: Experiência comprovada (CTPS ou Dec laração 
curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e de profissional autônomo reconhecida em cartôrio) na 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento àrfea, seja como empregado ou autonômo com cursos de 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar diferentes capacitações na àrea. Domínio do conteúdo, boa 

materiais didáticos, apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critêrios comunicação, proatividade, assiduidade, compromisso 
de avaliação, cumprir normas e d iretrizes docentes, bem como as que com trabalho. Experiência em docência (desejável) . 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria dol 

desempenho pedagôgico. 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

ERICH POTRICH 

MATEUS VINICIUS 

CASAGRANDE DA SILVA 

MARCIO GONÇALVES 

FRANCO 

ALANO VIEIRA DA SILVA 

NETO 

!')e 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 

LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 

S~tctU!lti .. ~ 
En0,<fod:a 
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123,5 
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30 Professor Ministrar aulas no curso:AMOSTRADOR DE MINiRIOS, OPERADOR DE FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA 

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

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

áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e MINERAÇÃO.REQUISITOS EXIGIDOS : E)(periência 

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

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos, 

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

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

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

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

docência (desejável). 

31 Professor Ministrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO,BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS 

Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORADO A MÃO.!llil.\!rnW 

Cursos de Formação Inicial e Continuada . E)(ercer atividades e EXIGIDOS : E)(periência comprovada (CTPS ou Declaração 

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

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

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

Organização elaboração e revi~o de diferentes materia is didáticos: comunicação. Proat lvidade. Assiduidade. 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Compromisso com o trabalho. E)(periência em docência 

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

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

32 Professor Ministrar aulas no curso:MANICURE E PEDICURE, bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtOIO COMPLETO, COM CURSOS 

Au)(iliarNl componen tes de áreas afins do cu rso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E PEDICURE. 

Formação Inicial e Continuada.Exercer at ividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

pedagógico/acadêmico. Apresentar at itude proat iva, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 

traba lho em equipe. Autonomia para pesqu isa, compromisso e autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos , 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização seja como empregado ou autônomo com cursos de 

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

de cursos, planos de aulas, critérios de ava liação. Cumprir normas e comunicação. Proatividade. 

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

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

ODADE: MOZARI.ANDIA 

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

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

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

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

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

materiais didáticos, apostilas, planos de cursos, planos de aulas, dos cursos , seja como empregado ou au tônomo com 

critérios de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como cursos de capacitações na área. Oomlnio do conteúdo. Boa 

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

melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. E)(perlência em docência 

(desejável) . 

34 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, Formação: CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, ou 
Assistente N2 ANALISTA DE NEGÓCIOS, ASSISTENTE RECURSOS HUMANOS. 

ADMINISTRATIVO, bem como, outros componentes de áreas afins do REQUISITOS: Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e de profisslonat autônomo reconhecida em cartório) na 

Continuada.E)(ercer atividades e assessoramento àrfea, seja como empregado ou autonõmo com cursos de 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar diferentes capacitações na àrea . Domínio do conteúdo, boa 

materiais didáticos, apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios comunicação, proat!vidade, assiduidade, compromisso 
de avaliação, cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que com trabalho. E)(periência em docência (desejável) . 
por ven tura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria dol 

desempenho pedagógico. 

35 Professor M inistrar aulas no curso: AMOSTRADOR DE MINtRIOS, OPERADOR DE FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA 
Assistente N2 PROCESSOS QUÍMICOS INDUSTRIAIS, QUÍMICA, ou GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM 

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

áreas afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e MINERAÇÃO.REQUISITOS EXIGIDOS : E><periência 
Continuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos, 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios seja como empregado ou autônomo com cursos de 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
por ven tu ra forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do comunicação. Proatividade. 

desempenho pedagógico. Assidu idade. Compromisso com o trabalho. Ellperiência em 

docência (desejável). 

36 Professor M inist rar aulas no curso: ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO,BORDADO FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS 
Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORADO A MÃO.~ 
Cursos de Formação Inicial e Continuada .E)(ercer at ividades e EXIGIDOS · E><periência comprovada (CTPS ou Declaração 
assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, de prof issional autônomo reconhecida em cartório)na área 
facilidade com t rabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
compromisso e responsabilida de com a efetividade do trabalho. cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
Organização elaboração e revisão de diferentes materia is didát icos: comunicação. Proatlvidade. Assiduidade. 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável) . 
forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 
pedagógico. 

COTtC: GOVERNADOR OTÁVIO LAGE 
O DADE : GOIANÚIA 

N• CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS 
37 Professor Ministrar aulas no curso : EIXOS TECNOLÓGICOS SEGURANÇA E FORMACÃO : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA CIVIL, ou 

Assistente N2 INFRAESTRUTURA, bem como, outros componentes de áreas afins do GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM TtCNICO EM 
curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e SEGURANÇA DO 

Continuada.Ellercer atividades e assessoramen to TRABALHO.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 
pedagógico/acadêmico.Organizar , elaborar e revisar de diferentes comprovada (CTPS ou Dec laração de profissíonal 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos, 

ERICH POTRlCH 

MATEUS VINICIUS 

CASAGRANDE DA SILVA 

MARCIO GONÇALVES 

FRANCO 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 

ERICH POTRICH 

MATEUS VINICIUS 

CASAGRANDE DA SILVA 

NÃO HOUVE INSC RITOS 

CANDIDATO 

JOIANIAS DA SILVA 

CARVALHO 

GUSTAVO HENRIQUE 

C.DE CASTRO 

CHARLES CAMPOS 

MONTEIRO 

So-<:re~,:ia d♦ 
Estado d~ 
R.(itC-nJôi'd~ 

123,S 

DESCLASSIFICADO 

DESCLASSIFICADO 

132,S 

123,S 

DESCLASSIFICADO 
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COTEC 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que seja como empregado ou autônomo com cursos de 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do capacitações na área. Domínio do con teúdo. Boa 

desempenho pedagógico. comunicação. Proatividade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável). 

38 Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA, e áreas afim bem como, FORMAÇÃO : ENSINO MtOIO COMPLETO, com TtCNICO e 

AuxlliarNl outros componentes de áreas afins do curso de formaçao, em Cursos ou CURSOS ESPECÍFICOS DE CORTE E COSTURA, 

de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento MODELAGEM e áreas 

pedagógico/acadêmico.Organizar , elaborar e revisar de diferentes afins .REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada 

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

de avaliação. Cumpri r normas e diretrizes docentes, bem como as que reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja como 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

desempenho pedagógico. área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

Proatividade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiênc ia em 

docência (desejável). 

CIDADE: BARRO Al TO 

39 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO ou 

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

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

de Formação In icial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

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

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

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que au tônomo com cursos de capacitações na área . Dom ínio 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do do conteúdo. Boa comunicação. Proat ividade. Assidu idade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o t rabalho . Experiência em docência 

(desejável) . 

40 Professor Ministrar aulas cursos: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 

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

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

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

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

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

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

as que por ventura forem criadas sempre que necessário para a do conteúdo. Boa comun icação. Proatividade. Assiduidade. 

melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho . Experiência em docência 

(desejável). 

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

Continuada . Exercer atividades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

pedagógico/acadêmico. EXIGIDOS, Experiência comprovada {CTPS ou Declaração 

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

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

normas e diretrizes docentes, bem como as Que por ventura forem cursos de capacitações na área. Domín io do conteúdo. Boa 

criadas sempre que necessário para a melhoria do desempenho comunicação. Proat ividade. Assidu idade. 

pedagógico. Compromisso com o traba lho. Experiência em docência 

(desejável) . 

42 Professor M inistrar aulas no curso:CONFEITEIRO, bem como, outros FORMAÇÃO , ENSINO MÉDIO COMPLETO, COM CURSOS 

Auxiliar Nl componentes de áreas afin s do curso de formação, em Cursos de DE QUALIFICAÇÃO EM CONFEITARIA E CULINÁRIA EM 

Formação Inicial e Continuada.Exercer at ividades e assessoramento GERAL REQUISITOS EXIGIDOS : 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proa t iva, facilidade com Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 
trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e profissional autônomo reconhecida em cartório )na área 

responsabilidade com • efetividade do trabalho. Organização dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano cursos de capacitações na área. Dominio do conteúdo. Boa 

de cursos, planos de aulas, critérios de aval iação. Cumprir normas e comunicação. Proat ividade. Assiduidade. 

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

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

43 Professor M inistrar aulas no curso:ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO,BORDADO FORMAÇÃO , ENSINO MÉDIO COMPLETO, COM CURSOS 

Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORADO A MÃO.REQUISITOS 
Cursos de Formação In icial e Continuada.Exercer atividades e EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, de profissiona l autônomo reconhec ida em cartório)na área 
facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didát icos: comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura (desejável) . 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

OOAOE: PADRE BERNARDO 
44 Professor M inistrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO ou 

Assistente N2 ANALISTA OE NEGÓCIOS, bem como, GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM ESPECIALIZAÇÃO 
outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos EM GESTÃO EM LOGISTICA,RECURSOS HUMANOS. 

de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

materiais didáticos: apostllas, plano de cursos, planos de aulas, critérios cartório)na área dos cursos, seja como empregado ou 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que autónomo com cursos de capaci tações na área. Domínio 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do do conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assidu idade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 
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45 Professor M inistrar au las cursos: ~STEMAS OE INFORMAÇÃO, EXCEL BÁSICO, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 

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

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

e Cont inuada. Exercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experl~ncia comprovada (CTPS ou 

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

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

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

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

melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

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

Continuada. Exercer atividades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

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

Organizar, elaborar e revisar d iferentes materiais d idáticos, apost ilas, de profissional autônomo reconheclda em cartório)na área 

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

normas e d iretrizes docentes, bem como as que por ventura forem cursos de capac itações na área. Dominio do conteúdo. Boa 

criadas sempre que necessário para a melhoria do desempenho comun icação. Proat ividade. Assiduidade. 

pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável) . 

47 Professor Ministrar aulas no curso:CONFEITEIRO, bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO M~DIO COMPLETO, COM CURSOS 

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

Formação Inic ial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento GERAL. REQUISITOS EXIGIDO~ : 
pedagógico/acadêmico. Apresentar at itude proat iva, facilidade com Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 

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

responsabilidade com • efetividade do t rabalho. Organização dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

elaboração e revisão de diferentes materia is didát icos: apost ilas, plano cursos de capac itações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

de cursos, planos de aula s, critérios de ava liação. Cumprir normas e comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

diretrizes docentes, bem como as que por ventu ra forem criadas, Compromisso com o trabalho. E11periência em docência 

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

COTtC: ctlSO MONTEIRO FUIITADO 

OOAOE, URUANA 

Nt CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS 

48 Professor Ministrar au las no curso: T! CNICO EM AGRONEGÓCIOS, e de FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA 
Assistente N2 AGRICULTURA bem como, outros componentes de áreas afins do curso ou áreas afins. REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Cont inuada.Exercer comprovada (CTPS ou Dec laração de profissiona l 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar , autônomo reconhec ida em cartórlo)na área dos cursos, 

elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de seja como empregado ou autônomo com cursos de 

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

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, comunicação. Proatividade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhorla do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável) . 

49 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO ou 
Assistente N2 ANALISTA OE NEGÓCIOS, bem como, GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM ESPECIALIZAÇÃO 

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

de Formação Inicial e Continuada.Exercer at ividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes Declaração de proflssional autônomo reconhecida em 

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios cartório)na área dos cursos, seja como empregado ou 
de aval iação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que autônomo com cursos de capacitações na área . Domínio 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do do conteúdo. Boa comun icação. Proatividade. Assiduidade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o traba lho. Experiência em docência 

(desejável). 

so Professor Ministrar au las no curso: ~TEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 
Assistente N2 EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiênc ia comprovada (CTPS ou 
at ividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartórlo)na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, do conteúdo. Boa comun icação. Proat ividade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável) . 

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

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento PEOICURE.REQUISITOS EXIGIDOS ; Experiência 
pedagógico/ acadêmico. Apresentar at itude proat iva, facil idade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 
t rabalho em equ ipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos • 
responsabilidade com . efet ividade do trabalho. Organização seja como empregado ou autônomo com cursos de 
elaboração e revisão de d iferentes materiais didáticos: aposti las, plano capac itações na área. Domlnio do conteúdo. Boa 
de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e comun icação. Proat lvidade. 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. docência (desejável). 
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52 Professor Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros FORMAÇÃO ENSINO M ~D10 COM CURSOS DE 

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

Formação Inicial e Continuada.E>Cercer atividades e assessoramento REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 

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

t rabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

responsabilidade com • efetividade do trabalho. Organização autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano do conteúdo. Boa comunicação. Proat ividade. Assiduidade. 

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

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

53 Professor M inistrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e áreas afim bem como, FORMAÇÃO : ENSINO MÉDIO COMPLETO, ou TÉCNICO e 

Auxlliar Nl outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos ou CURSOS ESPECÍFICOS DE CORTE E COSTURA, 
de Formação Inic ial e Cont inuada.Exercer atividades e assessoramento MODELAGEM e áreas 

pedagógico/acadêmico.Organizar , elaborar e revisar de diferen tes afins.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada 

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

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

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

desempenho pedagógico. área. Domínio do conteúdo. Boa comunicaçllo. 

Proat ividade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável) . 

# .. il\;; Jh CIDADE: ITAPURANGA 

54 Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e áreas afim bem como, FORMAÇÃO : ENSINO MÉDIO COMPLETO, ou TÉCNICO e 
Auxíliar Nl outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos ou CURSOS ESPECÍFICOS DE CORTE E COSTURA, 

de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento MODELAGEM e áreas 

pedagógico/acadêmico.Organizar , elaborar e revisar de diferentes afins.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada 

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

de aval iação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que reconhecida em cartório)na área dos cursos, seja como 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do empregado ou autônomo com cu rsos de capacitações na 

desempenho pedagógico. área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

Proat ividade. 

Assiduidade. Compromisso com o traba lho. Experiência em 

docll!ncia (desejável). 

ss Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO ou 

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

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

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

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

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

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que autônomo com cursos de capacitações na área . Dom ínio 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do do conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assidu idade. 

desempenho pedagógico. Compromisso com o traba lho. Experiência em docência 

(desejável). 

56 Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E MODELAGEM na MÁQUINA FORMAÇÃO : ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSOS 
Assistente - Nl AUOACES, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de ESPECIFICOS NA MÁQUINA AUDACES. 

formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar Declaração de profi ssional autônomo reconhecida em 

ati tude proativa, facilidade com trabalho em equipe. Autonom ia para cartório )na área dos cursos , seja como empregado ou 
pesquisa, compromisso e responsabilidade com . efetividade do autônomo com cursos de capaci tações na área . Domínio 
trabalho. do conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assidu idade. 
Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
apostilas, plano de cursos, planos de au las, cri térios de avaliação. (desejável). 
Cumprir normas e d iretrizes docentes, bem como as que por ventura 

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

57 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
Assistente N2 ANALISTA DE NEGÔCIOS,e CURSO TÉCNICO GESTÃO EM AGRONEGÔCIO, 

DE AGRONEGÓCIOS, bem como, outros componentes de áreas afins do ECONOMIA.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 
curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos, 
pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes seja como empregado ou autônomo com cursos de 

materiais didát icos: apost ilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios capacitações na área. Domfnio do conteúdo. Boa 
de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que comunicação. Proat ividade. 

ODAOE: ITAGUARU 
Professor M inistrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 

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

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Cont inuada.Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
atividades e assessoramen to pedagógico/acadêmico. Organizar, Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, do conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável) . 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 

LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 

GUSTAVO HENRIQUE 

C.OE CASTRO 

MAURICIO OE SIQUEIRA 

SILVA 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 

GUILHERME VALAGANCE 

PELISSON 

HELDE ARAUJO 

DOM INGOS 

MAURICIO DE SIQUEIRA 

SILVA 

NÃO HOUVE INSCRITOS 
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59 Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E MODELAGEM na MAQUINA FORMAÇÃO : ENSINO M~D10 COMPLETO COM CURSOS 

Assistente Nl AUDACES, bem como, outros componentes de áreas afins do curso de ESPECIFICOS NA MÁQUINA AUDACES. 

formação, em Cursos de Formação Inicial e Cont inuada.Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiênc ia comprovada {CTPS ou 

at ividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
atitude proativa, facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

pesquisa, compromisso e responsabilidade com a efetividade do autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 

trabalho. do contei.ido. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

Organização elaboração e revisão de diferen tes materiais didáticos: Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. (desejãvel). 

Cumprir normas e diret rizes docentes, bem como as que por ventura 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

60 Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA ,e áreas afim bem como, ~ : ENSINO MtDIO COMPLETO, ou TiCNICO e 

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

de Formação In icial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento MODELAGEM e ~reas 

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes afln s.REQUIS:IIQS: EXIGIQQS : Experiência comprovada 

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

de avaliação. Cumprir normas e diret rizes docentes, bem como as que reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja como 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

desempenho pedagógico. área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

Proat ividade. 

Assidu idade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável) . 

O D ADE: TAQUARAL 

61 Professor M inistrar aulas no curso: CORTE E MODELAGEM na MÁQUINA FORMAÇÃO : ENSINO MtOIO COMPLETO COM CURSOS 

Assistente Nl AUDACES, bem como, outros componen tes de áreas afins do curso de ESPECIFICOS NA MÁQUINA AUDACES. 

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

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
at itude proativa, facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

pesquisa, compromisso e responsabilidade com a efet ividade do autônomo com cursos de capacitações na área. Domín io 

trabalho. do conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: Compromisso com o t rabalho. Experiência em docência 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de ava liação. (desejável) . 

Cumprir norma s e diretrizes docentes, bem como as que por ventura 

forem cri adas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

62 Professor M inistrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e áreas afim bem como, FORMAÇÃO : ENSINO MtOIO COMPLETO, ou T~CNICO e 
Auxiliar Nl outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos ou CURSOS ESPECÍFICOS DE CORTE E COSTURA, 

de Formação In icial e Continuada.Exercer at ividades e assessoramento MODELAGEM e áreas 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes afins.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência Comprovada 

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

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

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do empregado ou autônomo com cursos de capacitações na 

desempenho pedagógico. área. Domínio do con teúdo. Boa comunicação. 

Proa t ividade. 

Assidu idade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

-docência (desejável) . 

COTtC: RUTH V1l.AÇA CORRURA LEITE CARDOSO 

CJDADE: CAlAPÕNIA 

NR CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS 

63 Professor Min istrar aulas no curso: TlCNICO EM ENFERMAGEM, bem como, FORMACÃO : CURSO SUPERIOR EM 
Assisten te N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos ENFERMAGEM.RrnYl~!TD~ EXIGIDOS : 

de Formação Inicia l e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 
pedagógico/acadêm ico. Ap resentar at itude proativa, facilidade com profissional autônomo reconhecida em cartório )na área 
trabalho em equ ipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
responsabil idade com a efetividade do traba lho. Organização cursos de capacitações na área. Dominio do con teúdo. Boa 
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano comunicação. Proat ividade. Assiduidade. 

de cursos, planos de au las, critérios de avaliação. Cumprir normas e Compromisso com o traba lho. Experiência em docência 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, (desejável) . Regist ro no COREN 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

64 Professor M inistrar au las no curso: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR DE FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
Assistente N2 RECURSOS HUMANOS, EMPREENDEDORISMO, QUALIDADE NO ECONOMIA, RECURSOS HUMANOS. REQUISITOS 

ATENDIMENTO EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Dec laração 
bem como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, de profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 
em Cursos de Formação Inicial e Con t inuada .Exercer at ividades e dos cursos, seja como empregado ou autônomo com 
assessoramen to pedagógico/acadêmico. Organ izar , elaborar e revisar cursos de capacitações na área. Domínio do con teúdo. Boa 
de diferentes materiais didát icos: apostltas, plano de cursos, planos de comunicação. Proatlvldade. Assiduidade. 
aulas, cri térios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem Compromisso com o t rabalho. Experiência em docência 
como as que por ventura forem criadas, sempre que necessário para a (desejável). 

melhoria do desempenho pedagógico. 

65 Professor Min istrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 
Assistente N2 EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

AVANÇADO, bem como, outros componen tes de áreas afins do curso SISTEMAS DA INFORMAÇÃO. 
de formação, em Cursos de Formação In icial e Cont inuada.Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organ izar, Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
elaborar e revisar de diferen tes materiais didáticos: apostilas, plano de ca rtório)na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, cri térios de avaliação, Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área . Domínio 
diretrizes docentes, bem como as que por ven tura forem criadas, do conteúdo. Boa comunicação. Proat ividade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o t rabalho. Experiência em docência 

(desejável) . 

66 Professor Ministrar au las no curso: TECNÓLOGO DE NÍVEL SUPERIOR EM .EQBMACÃQ : CURSO SUPERIOR EM DIREITO. 
Assistente N2 AGRONEGÓCIO bem como, ou tros componentes de áreas afins do REQUISITQS EXIGIDOS : Experiênc ia comprovada (CTPS ou 

curso de formação, em Cursos de Formaç3o In icial e Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
Continuada.Exercer atividades e assessoramento cartório)na área dos cursos, seja como empregado ou 

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de dife rentes autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 
materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios do conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 
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KATIA MARA OLIVE IRA 
DA SILVA 

RONE ROSA MARTINS 

JEFFERSON FLÁVIO 

SANTOS LEÃO 

JEFFERSON FLÁVIO 

SANTOS LEÃO 

MARCIO BONINI NOTARI 

ANA SA RA DE LIMA 
SANTOS 
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de avaliação. Cumprir normas e d iretrizes docentes, bem como as que 

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

desempenho pedagógico. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 
LEONARDO PAULO DE 

SOUSA AUGUSTO 

FAUSTO BARBOSA DE 

PAULA 

67 Professor Ministrar aulas no curso :INGLts BÁSICO bem como, outros 

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

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes 

FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM LETRAS, COM 

HABILITAÇÃO EM INGLtS.REQUISITOS EXIGIDOS 

_;_Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 

LE IDIANE LAUREANO DE 

CASTRO Assistente N2 

profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 

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

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

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

cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

comunicação. Proat ividade. Assiduidade. 
Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 

ELENITA DA SILVA 

MATOS NEVES 

68 Professor Ministrar aulas no curso: MASSAGEM , MASSOTERAPIA FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM NÃO HOUVE INSCRITOS 

69 

70 

71 

72 

Assistente N2 , CUIDADOR OE IDOSOS bem como, outros componentes de áreas afins FISIOTERAPIA, ESTtTICA.REQUISITOS EXIGIDOS 

do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e _;_Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento profissional autônomo reconhecida em cartório)na ilrea 

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

materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios cursos de capacitações na ilrea. Domínio do conteúdo. Boa 

de avaliação. Cumprir normas e d iretrizes docentes, bem como as que comunicação. Proat ividade. Assidu idade. 

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

desempenho pedagógico. (desejável). 

Professor Ministrar aulas no curso: ARTESÃO OE PINTURA EM TECIDO,BORDAOO FORMAÇÃO : ENSINO MtDIO COMPLETO, COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA, bem OE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E 

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

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

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar at itude proativa, EXIGIDOS : Experiência comprovada {CTPS ou Declaração 

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

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

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: cursos de capacitações na área. Dominio do con teúdo. Boa 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. comun icação. Proatividade. Assiduidade. 

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

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

pedagógico. 

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

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

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

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

t rabalho em equ ipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos , 

responsabilidade com a efetividade do traba lho. Organização seja como empregado ou autônomo com cursos de 

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

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

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

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

Professor Ministrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros FORMAÇÃO ENSINO M t DIO COM CURSOS DE NÃO HOUVE INSCRITOS 

Aux iliar Nl componentes de áreas afins do curso de formaçifo, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM CABELEIREIRO.REQUISITOS 

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento EXIGIDOS : Experiência comprovada {CTPS ou Declaração 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proatíva, facilidade com de profissional autônomo reconhec ida em cartório)na area 

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

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

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

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

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

Professor Ministrar aulas no curso: MAQUIAGEM bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtOIO COMPLETO,COM CURSOS NÃO HOUVE INSCRITOS 

Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL.REQUISITOS EXIGIDOS : 

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

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

materiais didilticos: aposti las, plano de cursos, planos de aulas, critérios dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

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

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

desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiênc ia em docência 

(desejável). 

ODAOE: DOVERLÃNDIA 

73 Professor M inistrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

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

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

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

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

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

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

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

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

(desejável). 
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Professor Ministrar aulas no curso : MANICURE E PEOICURE, bem como, outros FORMAÇÃO ENSINO MtOIO COM CURSOS OE 

AuxiliarNl componen tes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E 

Formação Inicial e Continuada .Exercer at ividades e assessoramento PEOICURE.REQUISITOS EXIGIOQS i Experiência 

pedagógico/acadêmico. Apresentar at itude proativa, faci lidade com comprova da (CTPS ou Declaração de profissional 

traba lho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos , 

responsabilidade com a efetividade do traba lho. Organ ização seja como empregado ou autônomo com cursos de 

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

de cursos, planos de aulas, cri t érios de avaliação. Cumprir normas e comunicação. Proatividade. 

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

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

Professor M inistrar aulas no curso: CABELEIREIRO, bem como, outros fQ!!MACÃQ ENSINO MtDIO COM CURSOS DE 

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

Formação Inicial e Continuada .Exercer atividades e assessoramento EXIGIDOS · Experiência comprovada {CTPS ou Declaração 

pedagógico/acadêmico. Apresentar at itude proativa, facilidade com de profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 

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

responsabilidade com a efetividade do traba lho. Organização cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

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

de cursos, planos de aulas, cri térios de avaliação. Cumprir normas e Compromisso com o traba lho. Experiência em docência 

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor M inistrar aulas no curso: MAQUIAGEM bem como, outros FORMAÇÃO : ENSINO MtOIO COMPLETO,COM CURSOS 

Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL.REQUISITOS EXIGIDOS : 

Formação Inicia l e Continuada.Exercer atividades e assessoramen to Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de 

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

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

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

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

desempenho pedagógico. Compromisso com o traba lho. Experiência em docência 

(desejável). 

IOMJARDIM 

Professor M inistrar aulas no curso: AUXILIAR PEDAGóGICO , bem como, outros FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA. 

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

Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento Dec laração de profissional autônomo reconhecida em 

pedagógico/acadêmico. Organ izar , elaborar e revisar de diferentes cartório)na área dos cursos, seja como empregado ou 

materiais didáticos: apost ilas, plano de cursos, planos de aulas, cri térios autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que do conteúdo. Boa comunicação. Proa t ividade. Assiduidade. 

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

desempenho pedagógico. (desejável) . 

Professor Ministrar aulas no curso: AGRICULTURA FAMILIAR, E TECNÓLOGO DE FORMAÇÃO : CURSO SUPERI OR EM AGRONOMIA 
Assistente N2 NIVEL SUPERIOR EM AGRONEGÓCIO, ou áreas afins.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

bem como, outros componen tes de áreas afins do curso de formação, comprovada (CTPS ou Declaração de profissfonal 

em Cursos de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos , 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar seja como empregado ou autônomo com cursos de 
de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

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

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

Professor M inistrar aulas no curso: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, AUXILIAR OE FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
Assistente N2 RECURSOS HUMANOS, EMPREENDEDORISMO, QUALIDADE NO ECONOMIA, RECURSOS HUMANOS. REQUISITOS 

ATENDIMENTO EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
bem como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, de profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 

em Cursos de Formação Inicial e Con t inuada .Exercer at ividades e dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar cursos de capac itações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
de di ferentes materiais didáticos: apost ilas, plano de cursos, planos de comunicação. Proat ividade. Assiduidade. 

aulas, cri térios de ava t1ação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem Compromisso com o traba lho. Experiência em docência 
como as que por ven tura forem criadas, sempre que necessário para a (desejável) . 

melhoria do desempenho pedagógico. 

Professor M inistrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, FOR MAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 
Assistente N2 EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

AVANÇADO, bem como, outros componentes de áreas afins do curso SlffiMAS OA INFORMAÇÃO. 
de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada .Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
atividades e assessoramen to pedagógico/acadêmico. Organizar, Declaração de profissiona l autônomo reconhecída em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didát icos: apostilas, plano de cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, critérios de aval iação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 
diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, do conteúdo. Boa comun icação. Proativldade. Assiduidade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável). 
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COTEC 
Professor M inistrar aulas no curso: ARTESÃO OE PINTURA EM TECIOO,BORDADO FORMAÇÃO , ENSINO MtOID COMPLETO, COM CURSOS 

Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E 

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

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

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar at itude proativa, ~ Experiência comprova da (CTPS ou Declaração 

faci l idade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, de profissional autônomo reconhecida em cartôrio )na área 

compromisso e responsabilidade com a efet ividade do trabalho. dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
81 Organização elaboração e revisão de diferen tes materiais didáticos: cursos de capacitações na área . Domínio do con teúdo. Boa 

apostilas, plano de cursos, planos de aulas, cri térios de avaliação. comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

Cumprir normas e diret rizes docentes, bem como as que por ventu ra Compromisso com o trabalho . E)(periência em docência 

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

pedagógico. 

82 Professor M inistrar aulas no curso: MANICURE E PEDICURE, bem como, outros FORMAÇÃO ENSINO Mt0IO COM CURSOS DE 

Au)(iliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E 

Formação Inicial e Continuada.E)(ercer atividades e assessoramento PEDICURE.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

pedagógico/acadêm ico. Apresentar atitude proativa, faci lidade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compro misso e autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos , 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organ ização seja como empregado ou autônomo com cursos de 

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

de cursos, planos de aulas, cri térios de avaliação. Cumprir normas e comunicação. Proatividade. 

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

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

ú CIDADE: JUSSARA 

83 Professor M inist rar aulas no cu rso : CORTE E COSTURA , e áreas afim bem como, FORMAÇÃO e ENSINO MÉDIO COMPLETO, ou TÉCNICO e 

AU)(i liar Nl out ros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos ou CURSOS ESPECÍFICOS DE CORTE E COSTURA, 

de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento MODELAGEM e áreas 

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes afins.REQUISITOS EXIGIDOS : E)(periência Comprovada 

materiais d idá ticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios (CTPS ou Declaração de profissional autônomo 

de avaliação. Cumprir normas e d iretrizes docentes, bem como as que reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja como 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do empregado ou au tônomo com cursos de capac itações na 

desempenho pedagógico. área. Domínio do conteúdo. Boa comunicação. 

Proat ividade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. E)(perlêncla em 

docência (desejável). 

84 Professor M inist rar aulas no curso: AUXILIAR PEDAGÓGICO , bem como, outros FORMAÇÃO e CURSO SUPERIOR EM PEDAGOGIA. 

Assistente N2 componen tes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de REQUISITOS E)(IGIOOS : Experiência comprova da (CTPS ou 

Formação Inicial e Cont inuada.E)(ercer atividades e assessoramento Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

pedagógico/acadêmico. Organizar, elabora r e revisar de d iferentes cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

materiais didáticos: aposti las, plano de cursos, planos de aulas, cri térios autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 

de ava liação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que do conteúdo. Boa comunicação. Proat ividade. Assiduidade. 

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do Compromisso com o trabalho. f)(pe riência em docência 

desempenho pedagógico. (desejável ). 

8S Professor M inistrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 

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

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

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

at ividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organ izar, Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

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

cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capac it ações na área . Domínio 

diretrizes docentes, bem como as que por ven tu ra forem cria das, do conteúdo. Boa comunicação. Proativ idade. Assiduidade. 

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

(desejável ). 

86 Professor M inistrar aulas no curso: MANICURE E PEDICURE, bem como, outros FORMAÇÃO ENSINO MtDIO COM CURSOS DE 

Au)(iliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de QUALIFICAÇÃO EM MANICURE E 

Formação Inicial e Con tinuada.Exercer atividades e assessoramento PEDICURE.REQUISITOS EXIGIDOS : E)(periência 

pedagógico/acadêmico. Apresen ta r atitude proativa, facilidade com comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 

t raba lho em equipe. Autonomia para pesqu isa, compromisso e autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos , 

responsabil idade com a efetividade do trabalho. Organização seja como empregado ou autônomo com cursos de 

elaboração e revisão de difere ntes materiais didáticos: apostilas, plano capacitações na área. Domin io do conteúdo. Boa 

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

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, Assidu idade. Compromisso com o trabalho. E)(periência em 

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

COTEC: IRTES ALVES DE CASTRO RIBERO 

ODADE: JARAGUÁ 

N• CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS 

87 Professor M in ist rar aulas no curso: SISTEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM Cl~NCIAS DA 
Assistente N2 EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

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

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, Declaração de pro fi ssional autônomo reconheci da em 
elaborar e revisar de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, do conteúdo. Boa comunicação. Proa t ividade. Assiduidade. 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o t rabalho. E)(periência em docência 

(desejável) . 

88 Professor M inistrar aulas no curso: EIXOS TECNOLÓGICOS SEGURANÇA E FORMAÇÃO e CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE 
Assistente N2 INFRAESTRUTURA , bem como, outros componentes de áreas afins do SEGURANÇA DO TRABALHO ou GRADUAÇÃO EM 

curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e QUALQUER ÁREA COM TtCNICO EM SEGURANÇA DO 

Continuada.Exercer atividades e assessoramento TRABALHO. 

pedagógico/acadêmico. Organ izar , elaborar e revisar de diferentes REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprova da (CTPS ou 
materiais didát icos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios Declaração de profissional autônomo reconhecida em 
de ava liação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que cartório)na área dos cursos, seja como empregado ou 
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por ventura torem criadas, sempre que necessário para a melhona do autonomo com cursos de capac1taçóes na área . Domlmo 

desempenho pedagógico. do conteúdo. Boa comun icação. Proatividade. Assiduidade. 

Compromisso com o trabalho. Experiênc ia em docência 

(desejável) . 

89 Professor Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, fQ!!MAÇÃQ , CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO OU 

Assistente N2 ASSISTENTE ADMINISTRTATIVO, bem como, RECURSOS HUMANOS. 

outros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de REQUISITOS EXIGIDOS : E>cperiência 

Formação Inicial e Continuada. Exercer at ividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 

pedagógico/acadêmico. Apresentar ati tude proativa, facilldade com autónomo reconhecida em cartório) na área dos cursos, 

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

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização, capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

elaboração e revisão de diferentes materia is didáticos: aposti las, plano comun icação. Proatlvidade. 

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

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

90 Professor Ministrar aulas no curso: BALCONISTA DE FARMÁCIA, bem como, Formação: CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA. 

Assistente N2 outros componentes de áreas afins dos cursos de formação, em cursos REQUISITOS: Experiênc ia comprovada (CTPS ou Declaração 

de Formação Inic ial e Continuada . Exercer atividades e assessoramento de profissional autônomo reconhecida em cartório) na 

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

materiais didáticos : apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios capacitações na àrea . Domínio do conteúdo, boa 

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

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do trabalho. Experiênc ia em docência (desejável) . 

desempenho pedagógico. 

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

Assistente N2 out ros componentes de áreas afins do curso de Formação Inicial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM 
Cont inuada . E,i:ercer atividades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

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

Organizar, elaborar e revisar diferentes materiais didát icos: apostilas, de profissional autônomo reconhec ida em cartório) na área 

planos de cursos, planos de au las, critérios de ava Ilação, cumprir dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

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

criadas sempre que necessário para a melhoria do desempenho comun icação. Proatividade. Assiduidade. 

pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável) . 

92 Professor Ministrar aulas no curso: INGLES e PORTUGUES bem como, outros FORMAÇÃO ' CURSO SUPERIOR EM LETRAS e INGLts. 

Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de RE9UISITOS EXIGIDOS : Experiência 

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

pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar de diferentes autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos , 

materiais didát icos: apost ilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios seja como empregado ou autônomo com cursos de 
de aval iação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que capac itações na área. Oomlnlo do conteúdo. Boa 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do comun icação. Proatividade. 

desempenho pedagógico. Assiduidade. Compromisso com o traba lho. Experiência em 

docência (desejável) . 

93 Professor Ministrar aulas no curso: CORTE E MODELAGEM na MÁQUINA FORMAÇÃO , ENSINO MÉDIO COMPLETO COM CURSOS 
Auxiliar Nl AUDACES, bem como, outros componentes de áreas afins do cu rso de ESPECIFICOS NA MÁQUINA AUDACES. 

formação, em Cursos de Formação Inicial e Cont inuada. Exercer RE9UISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
at ividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar Declaração de profissional autônomo reconhec ida em 

atitude proativa, facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 
pesquisa, compromisso e responsabilidade com a efet ividade do au tônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 
trabalho. do conteúdo. Boa comunicação. Proatividade. Assiduidade. 
Organização elaboração e revisão de diferentes materia is didáticos: Compromisso com o trabalho. Experiênc ia em docência 
apost ilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de ava liação. (desejável) . 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura 

forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho 

pedagógico. 

94 Professor Ministrar aulas no curso: ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO, BORDADO FORMAÇÃO , ENSINO MÉDIO COMPLETO, COM CURSOS 
Auxiliar Nl A MÃO, PINTURA EM TELA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BDRADO A MÃO, CRDCHt, TRICÔ, ARTESANATOS EM 
Cursos de Formação Inic ial e Cont inuada . Exercer at ividades e GERAL. REQUISITOS 
assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar at itude proat iva , EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, de profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 
compromisso e responsabitldade com a efetividade do traba lho. dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 
Organização elaboração e revisão de diferentes materia is didáticos: cursos de capacitações na área. Domln io do conteúdo. Boa 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. comunicação. Proat ividade. Assiduidade. 
Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como as que por ventura Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do desempenho (desejáve l). 
pedagógico. 

95 Professor Ministrar aulas no curso: MARKETING DIGITAL, bem como, outros FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM MARKETING 
Assistente N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de DIGITAL.REgUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

Formação Inicial e Continuada .Exercer at ividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 
pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos , 
materia is didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios seja como empregado ou autônomo com cursos de 
de avaliação. Cumprir normas e d iretrizes docentes, bem como as que capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do comunicação. Proatividade. 
desempenho pedagóglco. Assiduidade. Compromisso com o traba lho. Experiênc ia em 

docência (desejável) . 

PRISCILA DE FREITAS 

LOBO 

RONE ROSA MARTINS 

LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 

ANA LIDIA LEMES OE 

A.SILVA 

GUSTAVO HENRIQUE 

C.DE CASTRO 

CAMILLA GABRIELLE 

VIDALGOMES 

LUDMILLA MARTINS DE 

MELO 

DIMIUSON DA SILVA 

CAMPOS 

IZAURA CAMARGO DE 

OLIVEIRA 

SAMARA MAGALHÃES 

CARDOSO 

CLEIDIANE ALVES O 

ABADI A 

ELLEN CRI STI NA BRAVO 

LUCIANA CANDIDA 

SEVERINO 

DANIEL MATTOS FELIX 

PINHEIRO 

JOABE SANTOS GODOIS 

LE IDIANE LAUREANO DE 

CASTRO 

HORT(NCIA MATIAS DE 
CASTRO 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

NÃO HOUVE INSCRITOS 
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127 

119,5 
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DESCLASSIFICADO 
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COTEC 
96 Professor M inistrar aulas no curso: BORDADOS EM MÁQUINA INDUSTRIAL , FORMAÇÃO , ENSINO M{D10 COMPLETO, ou TÉCNICO e 

Auxiliar Nl bem como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, ou CURSOS ESPECÍFICOS OE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

em Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e NA ÁREA OE BORDADOS EM MÁQUINAS. 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar, elaborar e revisar REQ UISITOS EXIGIDOS : Experiência Comprovada (CTPS ou 

de diferentes materiais d idáticos: apost ilas, plano de cursos, planos de Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

aulas, cri térios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

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

melhoria do desempenho pedagógico. do conteúdo. Boa comunicaç:lo. Proatividade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável) . 

97 Professor M inistrar aulas no curso: SERIGRAFIA bem como, outros FORMAÇÃO , ENSINO MtDIO COMPLETO COM TtCNICO E 

Auxiliar Nl componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos de ou CURSOS ESPECÍFICOS OE QUALIFICAÇÃO 

Formação Inicial e Cont inuada. Exercer atividades e assessoramento PROFISSIONAL NA ÁREA OE SERIGRAFIA. 

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes REQUISITOS EXIGIDOS: Experiência Comprovada (CTPS ou 

materiais didát icos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

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

por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do autônomo com cursos de capac itações na área. Domlnio 

desempenho pedagógico. do conteúdo. Boa comunicação. Proat ividade. 
Assiduidade. Compromisso com o trabalho. Experiência em 

docência (desejável). 

CIDAOt:: PIRENÔPOUS 

98 Professor M inistrar aulas no curso: ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 

Assistente N2 ASSISTENTE AOMINISTRTATIVO, bem como, RECURSOS 

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

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

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facil idade com autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos, 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e seja como emprega do ou autônomo com cursos de 

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

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

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

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

99 Professor Ministrar c.ur:so:s: AGENTE DE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TURISMO, OU 

Assistente - N2 ou tros componentes de áreas afins do curso de Formação Inicial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS 
pedagógico/acadêmico. EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 

Organizar, elaborar e revisar diferen tes materiais didáticos: aposti las, de profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 

planos de cur:so:s, planos de aulas, cri térios de avaliação, cumprir dos cursos, seja como empregado ou autônomo com 

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

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

pedagógico. Compromisso com o trabalho. Elcperiência em docência 

(desejável). 

100 Professor M inistrar aulas no curso: MARKETING DIGITAL, bem como, outros FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM MARKETING 

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

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

pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar de diferentes autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos , 

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

de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como a:s que capacitações na ârea. Domínio do conteúdo. Boa 
por ventura forem criadas, sempre que necessário para a melhoria do comunicação. Proat ividade. 

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

docência (desejável). 

101 Professor Ministrar aulas no curso: CONFEITEIRO, bem como, outros FORMAÇÃO , CURSO SUPERIOR EM GASTRONOMIA OU 

Assistente N2 componen tes de áreas afi ns do curso de formação, em Cursos de CURSOS OE QUALIFICAÇÃO EM CONFEITARIA E 
Formação Inicial e Continuada.Exercer at ividades e assessoramento CULINÁRIA EM GERAL REQUISITOS EXIGIDOS : 

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

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

responsabil idade com a efet ividade do trabalho. Organização dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

elaboração e revisão de diferentes materiais didât ico:s: aposti las, plano e.ursos de capacitações na área . Dominio do conteUdo. Boa 

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

diretrizes docentes, bem como as que por vent ura forem criadas, Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. (desejável) . 

102 Professor Ministrar aulas no curso: ARTESÃO DE PINTURA EM TECIDO, BORDADO FORMAÇÃO , ENSINO MtOIO COMPLETO, COM CURSOS 
Auxiliar Nl A M ÃO, PINTURA EM TELA, bem DE QUALIFICAÇÃO EM PINTURA EM TELA E TECIDO E 

como, outros componentes de áreas afins do curso de formação, em BORAOO A MÃO, CROCHt, TRICÔ, ARTESANATOS EM 
Cursos de Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades e GERAL. REQUISITOS 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Apresentar at itude proat iva, EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou Declaração 
facilidade com trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, de profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 
compromisso e responsabilidade com a efetividade do trabalho. dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

Organização elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: cursos de capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de avaliação. comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

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

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

MARCOS ANTONIO DA 

SILVA 

NÃO HOUVE INSCRITOS 

RONE ROSA MARTINS 
LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 
HENRIQUE DA SILVAM 

FRANÇA 

ANA LIDIA LEMES DE 

A.SILVA 

GUSTAVO HENRIQUE 

C. OF CASTRO 
CAMILLA GABRIELLE 

VIOALGOMES 

OARLANE PINA OLIVEIRA 

LORRANA LAILA SILVA 

DEA. 

DIMIUSON DA SILVA 

CAMPOS 

LUDMILLA MARTINS DE 

MELO 

IVANA OE OLIVEIRA PIO 

IZAURA CAMARGO OE 

OLIVEIRA 

DARLANE PINA OLIVEIRA 

DANIEL MATTOS FEUX 

PINHEIRO 

ELISANGELA BERNARDO 

SILVA 
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COTEC 
103 Professor Ministra r aulas no curso: FABRICAÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL, bem FORMAÇÃO : GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM 

Assistente N2 como, outros componentes de âreas afins do curso de formação, em CURSOS T~CNICOS EM PRODUÇÃO DE CERVEJA 

Cursos de Formação Inicial e Continuada. f)(ercer atividades e ARTESANAL. REQUISITOS EXIGIDOS : 

assessoramento pedagógico/acadêmico. Organizar , elaborar e revisar f)(periência comprovada (CTPS ou Declaração de 

de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de profissional autônomo reconhecida em cartório) na área 

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

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

melhoria do desempenho pedagógico. comunicação. Proat ividade. Assidu idade. 

Compromisso com o trabalho. Experiência em docência 

(desejável ). 

COTEC: FERNANDO CUNHA JÜNIOR 

CIDADE: PIRANHAS 

N• CARGO ATRIBUIÇÕES FORMAÇÃO E REQUISITOS 

104 Professor Ministrar au las no curso: 'rl:CNICO EM ENFERMAGEM, bem como, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM 

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

de Formação Inicial e Continuada.Exercer atividades e assessoramento E,cperlência comprovada (CTPS ou Declaração de 

pedagógico/acadêmico. Apresentar at it ude proativa, facilidade com profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 

trabalho em equipe. Autonom ia para pesquisa, compromisso e dos cursos , seja como emprega do ou autônomo com 

responsabilidade com • efetividade do trabalho. Organizaçifo cursos de capacitações na área. Domín io do conteúdo. Boa 

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

de cursos, planos de aulas, critérios de ava liação. Cumprir normas e Compromisso com o trabalho. E,cperiência em docência 

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

105 Professor M inistrar aulas no curso: Ti CNICO EM ENFERMAGEM, bem como, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA DE 

Assistente N2 outros componen tes 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 Tt CNICO EM SEGURANÇA DO 

pedagógico/acadêmico. Apresentar at itude proativa, fa cil idade com TRABALHO 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e REQUISITOS EXIGIDOS : E,cperiência comprovada (CTPS ou 

responsabilida de com • efetividade do trabalho. Organização Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

elaboração e revi são de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano ca rtório)na área dos cursos , seja como empregado ou 

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

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, do conteúdo. Boa comunicação. Proat ividade. Assidu idade. 

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

(desejável) . 

106 Professor Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM Cl~NCIAS DA 

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

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

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

atividades e assessoramen to pedagógico/acadêmico. Organizar, Declaração de profissional au tônomo reconhecida em 

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

cu rsos, planos de aulas, critérios de aval iação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 

diretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, do con teúdo. Boa comunicação. Proat ividade. Assiduidade. 

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

(desejável) . 

107 Professor M in istrar cursos: AGENTE OE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM TURISMO, ou 
Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de Formação Inicial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM 

Continuada. Exercer atividades e assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

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

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

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

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

criadas sempre que necessário para . melhoria do desempenho comunicação. Proatividade. Assiduidade. 

pedagógico. Compromisso com o trabalho. Experiênc ia em docência 

(desejável) . 

OOAOl!: IPORÁ 

108 Professor Ministrar aulas no curso:ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 

Assistente N2 ASSISTENTE ADMINISTRTATIVO, bem como, RECURSOS 

ou tros componentes de áreas afins do curso de formação, em Cursos HUMANOS.REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência 

de Form ação In icial e Cont inuada.E,cercer at ividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proat iva, fa cilidade com autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos, 

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

responsabilidade com a efetividade do traba lho. Organização capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

elaboração e revisão de dife ren tes materia is didáticos: apost ilas, plano comunicação. Proa t ividade. 

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

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

109 Professor M in istrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA 
Assistente N2 EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO, 

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

de formação, em Cursos de Formação In icial e Continuada .Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou 
at ividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organ izar, Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

elaborar e revisar de diferentes materiais didát icos: apostilas, plano de ca rtôrio )na área dos cursos , seja como empregado ou 
cursos, planos de aulas, crit érios de ava liação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domlnio 

d iretrizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, do conteúdo. Boa comunicação. Proa t ividade. Assidu idade. 
sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o traba lho. Experiência em docência 

(desejável) . 

OOADE; BAUZA 

MARCIO GONÇALVES 
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QUEIROZ 

GUSTAVO HENRIQUE 
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COTEC 
110 Professor Minist rar au las no curso:ASSISTENTE OE RECURSOS HUMANOS, 

Assistente N2 ASSISTENTE ADMINISTRTATIVO, bem como, 

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

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 

responsabi lidade com a efetividade do trabalho. Organização 

elaboração e revisão de diferentes materiais didát icos: apostilas, plano 

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

diretrizes docentes, bem como as que por ventu ra forem criadas, 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
RECURSOS 
HUMANOS.REQUISITOS EXIGIDOS : f)(periência 

comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 

autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos , 

seja como empregado ou autônomo com cursos de 

capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa 

comunicação. Proatividade. 

Assiduidade. Compromisso com o trabalho. E)(periência em 

docência (desejável). 

RONE ROSA MARTINS 

111 Professor M inistrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CttNCIAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

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

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

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.E)(ercer REQUISITOS EXIGIDOS : E)(periência comprovada (CTPS ou 

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

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

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

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. E)(periência em docência 

(desejável) . 

s«rtm•, ;<)d~ 
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- ,-.------------~ ... ----~ Ministrar aulas no cu rso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

Cll>AOE: ARAGARÇAS 

112 Professor 

Assistente N2 

113 Professor 

Assistente N2 

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

de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada .E)(ercer REQUISITOS EXIGIDOS : E)(periência comprovada (CTPS ou 

at ividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organ izar, Declaração de profissional autônomo reconhecida em 

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

cursos, pla nos de aulas, critérios de avaliação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Dominio 

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o traba lho. E)(periência em docência 

Ministrar aulas no curso :ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, 

ASSISTENTE ADMlNISTRTATlVO, bem como, 

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

de Formação Inicial e Continuada.E)(ercer atividades e assessoramento 

pedagógico/acadêmico. Apresentar atitude proativa, facilidade com 

trabalho em equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e 

responsabilidade com a efet ividade do trabalho. Organ ização 

elaboração e revisão de d iferentes materiais didáticos: aposti las, 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. 

(desejável) . 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 
RECURSOS 

HUMANOS.REQUISITOS EXIGIDOS : f)(periência 

comprovada (CTPS ou Declaração de profi ssional 

autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos, 

seja como empregado ou autônomo com cursos de 

capacitações na área. Dominio do conteüdo. Boa 

comunicação. Proatividade. 

Assidu idade. Compromisso com o traba lho. E)(periênc ia em 

docência (desejável). 
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114 Professor Ministra r cursos : AGENTE OE INFORMAÇÕES TURISTICAS , bem como, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM TURISMO, OU ALESSANDRA DE 

Assistente N2 outros componentes de àreas afins do curso de Formação In icial e QUALQUER GRADUAÇÃO COM CURSOS ESPECIFICOS EM ALMEIDA CAMPOS 

Cont inuada. Exercer atividades assessoramento TURISMO. REQUISITOS 

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

Organizar, ela borar e revisar diferentes materia is didát icos, aposti las, de profissional autônomo reconhecida em cartório)na área 

planos de cursos, planos de aulas, cri térios de avaliação, cumprir dos cursos , seja como empregado ou autônomo com 

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

criadas sempre que necessário para a melhoria do desempenho comunicação. Proa t ividade. Assiduidade. 

pedagógico. Compromisso com o trabalho. EKperiência em docência 

(desejável). 

CIDADE: MONTES CLAROS 

115 Professor M inistrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO GERENCIAL, FORMAÇÃO CURSO SUPERIOR EM CltNCIAS DA NÃO HOUVE INSCRITOS 

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

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

de formação, em Cursos de Formação In icial e Continuada.Exercer REQUISITOS EXIGIDOS : E)(periênc ia comprovada (CTPS ou 

atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico. Organ izar, Oeclaração de profissional autônomo reconhecida em 

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

cursos, planos de aulas, cri té rios de avaliação. Cumprir normas e autônomo com cursos de capacitações na área. Domínio 

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

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. Compromisso com o trabalho. f)(periênc ia em docência 

116 Professor M inistrar aulas no curso:ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS, 

Assistente N2 ASSISTENTE ADMINISTRTATIVO, bem como, 

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

(desejável) . 

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO, 

RECURSOS 
HUMANOS.REQUISITOS EXIGIDOS : E)(periênc la 

de Formação Inicial e Cont inuada.Exercer atividades e assessoramento comprovada (CTPS ou Declaração de profissional 

pedagógico/acadêmico. Apresenta r at itude proativa, facllldade com autônomo reconhecida em cartório)na área dos cursos, 

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

responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização capacitações na área. Domínio do conteüdo. Boa 

elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos: apostilas, plano comunicação. Proat ividade. 

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

diret rizes docentes, bem como as que por ventura forem criadas, docência (desejável) . 

sempre que necessário para a melhoria do desempenho pedagógico. 

RONE ROSA MARTINS 

LUCIANO RODRIGUES 

SANTANA 
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