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EDITAL N°01/2019 DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA AS VAGAS
DISPONÍVEIS NOS CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO PRIMEIRO SEMESTRE DE
2019, APROVADO PELO CONSELHO CURADOR EM 13/12/2018.
A Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes faz saber que
realizará Processo Seletivo para preenchimento das vagas disponíveis para os cursos de
formação profissional gratuitos, do primeiro semestre de 2019, voltados exclusivamente aos
munícipes de Diadema.
1. DO QUADRO DE VAGAS

CURSOS OFERECIDOS NA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
CURSOS OFERECIDOS NA ÁREA DE BELEZA
CURSO

BARBEIRO
(corte, química e
sobrancelha)
(1° trimestre)

CABELEIREIRO

VAGAS PARA
TOTAL
PESSOAS
CARGA
DE
COM
HORÁRIA
VAGAS
DEFICIÊNCIA

25

25

2

2

80h

240h

INÍCIO

11/02

11/02

TÉRMINO HORÁRIO

DIAS

REQUISITOS

18/04

18h às
22h

2ª e 3ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos e ter conhecimento
em cabeleireiro

28/06

8h às
12h

3ª, 4ª e
5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 18
anos

3ª, 4ª e
5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 18
anos

CABELEIREIRO

25

2

240h

11/02

28/06

13h às
17h

DEPILAÇÃO &
SOBRANCELHA

22

2

160h

11/02

28/06

8h às
12h

4ª e 5ª

DEPILAÇÃO &
SOBRANCELHA

22

2

160h

11/02

28/06

18h às
22h

3ª e 4ª

ESTÉTICA
CORPORAL
(Drenagem
Linfática/ pósoperatório e
modeladora)

20

2

160h

11/02

28/06

18h às
22h

3ª e 5ª

ESTÉTICA
FACIAL (LIMPEZA
DE PELE)
(1° trimestre)

22

2

100h

11/02

18/04

08h às
12h

3ª,4ª e 5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
do sexo feminino / ter
idade mínima de 18 anos
Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
do sexo feminino / ter
idade mínima de 18 anos
Ensino Médio cursando o
2º ano ou completo / ser
munícipe / ter idade
mínima de 18 anos
Ensino Médio cursando o
2º ano ou completo / ser
munícipe / ter idade
mínima de 18 anos

2
(ESTÉTICA
FACIAL) LIMPEZA
DE PELE
(2° trimestre)
MANICURE E
PEDICURE (1°
trimestre)

MANICURE E
PEDICURE (2°
trimestre)
MAQUIAGEM
(Designer de
Sobrancelha)
(1° trimestre)
MAQUIAGEM
(Designer de
Sobrancelha)
(2° trimestre)
MAQUIAGEM
(Designer de
Sobrancelha)
(1° trimestre)
MAQUIAGEM
(Designer de
Sobrancelha)
(2° trimestre)

22

25

25

20

20

20

20

2

2

2

2

2

2

2

100h

100h

100h

80h

80h

80h

80h

22/04

11/02

22/04

11/02

22/04

11/02

22/04

Ensino Médio cursando o
2º ano ou completo / ser
munícipe / ter idade
mínima de 18 anos

28/06

08h às
12h

3ª,4ª e 5ª

18/04

18h às
22h

3ª ,4ª e
5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 18
anos

28/06

18h às
22h

3ª ,4ª e
5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 18
anos

18/04

08h às
12h

4ª e 5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos

28/06

08h às
12h

4ª e 5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos

18/04

18h às
22h

2ª e 3ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos

28/06

18h às
22h

2ª e 3ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos

CURSOS OFERECIDOS NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
CURSO

AUXILIAR
ADMINISTRATIVO

AUXILIAR
DE RECURSOS
HUMANOS
CUIDADOR DE
IDOSOS E DE
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
(1° trimestre)

TOTAL
DE
VAGAS

35

35

25

VAGAS PARA
PESSOAS
CARGA
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

2

2

2

160h

160h

80h

INÍCIO

11/02

11/02

11/02

TÉRMINO HORÁRIO

28/06

18h às
22h

28/06

18h às
22h

18/04

8h às
12h

DIAS

REQUISITOS

4ª e 6ª

Ensino Médio cursando a
partir do 3º ano / ser
munícipe /ter idade
mínima de 16 anos

2ª e 4ª

Ensino Médio cursando a
partir do 3º ano / ser
munícipe /ter idade
mínima de 16 anos

3ª e 5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 18
anos

3
CUIDADOR DE
IDOSOS E DE
PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
(2° trimestre)
INGLÊS–BÁSICO
(semestral)

INGLÊS–BÁSICO
(semestral)

MANUTENÇÃO
DE CELULAR
(1º TRIMESTRE)

MANUTENÇÃO
DE CELULAR
(2º TRIMESTRE)

25

2

30

2

30

2

20

2

20

2

80h

80h

80h

40h

40h

22/04

11/02

11/02

11/02

22/04

28/06

8h às
12h

28/06

17h30 às
19h30

28/06

20h às
22h

18/04

28/06

13h às
17h

13h às
17h

3ª e 5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 18
anos

5ª e 6ª

Ensino Médio cursando a
partir do 2º ano / ser
munícipe /ter idade
mínima de 16 anos

5ª e 6ª

Ensino Médio cursando a
partir do 2º ano / ser
munícipe /ter idade
mínima de 16 anos

2ª

2ª

Ensino Médio Cursando
2º ano ou completo /
noções de informática /
ser munícipe / ter idade
mínima de 16 anos
Ensino Médio Cursando
2º ano ou completo /
noções de informática /
ser munícipe / ter idade
mínima de 16 anos

CURSOS OFERECIDOS NA ÁREA DA JUVENTUDE
CURSO

PREPARAÇÃO
PARA O 1º
EMPREGO
(1º e 2º
SEMESTRES –
CURSO ANUAL)

TOTAL
DE
VAGAS

35

VAGAS PARA
PESSOAS
CARGA
HORÁRIA
COM
DEFICIÊNCIA

2

320h

INÍCIO

11/02

TÉRMINO HORÁRIO

13/12

13h às
17h

DIAS

4ª e 6ª

REQUISITOS

Cursando no mínimo o 9º
ano do Ensino
Fundamental II / ser
munícipe / idade de 15 a
20 anos (podendo ser
completados até agosto
de 2019)

CURSOS OFERECIDOS NA ÁREA DE TERAPIAS NATURAIS
CURSO

TERAPIAS
NATURAIS 1:
QUICK
MASSAGE,
REFLEXOLOGIA
E FLORAIS DE
BACH

TERAPIAS
NATURAIS 2:
SHIATSU

TOTAL
DE
VAGAS

25

25

VAGAS PARA
PESSOAS
CARGA
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

2

2

80h

80h

INÍCIO

11/02

11/02

TÉRMINO HORÁRIO

28/06

28/06

18h às
22h

18h às
22h

DIAS

REQUISITOS

2ª

Ensino Médio Cursando
2º ano ou completo / ser
munícipe / ter idade
mínima de 18 anos

3ª

Ensino Médio Cursando
2º ano ou completo / ser
munícipe / ter idade
mínima de 18 anos / ter
cursado qualquer curso
na área de terapias
naturais em qualquer
instituição

4

CURSOS OFERECIDOS NA ÁREA DE EVENTOS
CURSO

FOTOGRAFIA
(1º TRIMESTRE)

FOTOGRAFIA
(2º TRIMESTRE)

TOTAL
DE
VAGAS

20

20

VAGAS PARA
CARGA
PESSOAS
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

2

2

80

80

INÍCIO

11/02

22/04

TÉRMINO HORÁRIO

18/04

18h às
22h

28/06

08h às
12h

DIAS

REQUISITOS

3ª e 5ª

Ensino Médio Cursando
2º ano ou completo / ser
munícipe / Idade mínima
de 16 anos

3ª e 5ª

Ensino Médio Cursando
2º ano ou completo / ser
munícipe / Idade mínima
de 16 anos

CURSOS OFERECIDOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA
CURSO

AUTOCAD
APLICADO À
CONSTRUÇÃO
CIVIL
(1° trimestre)

INFORMÁTICA:
EXCEL
(1° trimestre)

INFORMÁTICA:
EXCEL (2°
trimestre)

INFORMÁTICA
BÁSICA:
INCLUSÃO
DIGITAL
(1° trimestre)

TOTAL
DE
VAGAS

20

20

20

20

VAGAS PARA
CARGA
PESSOAS
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

2

2

2

2

80h

80h

80h

80h

INÍCIO

11/02

11/02

22/04

11/02

TÉRMINO HORÁRIO

18/04

18/04

18h às
22h

18h às
22h

DIAS

REQUISITOS

3ª e 5ª

Ensino Médio Cursando
2º ano ou completo / ser
munícipe / ter noções de
desenho técnico / Idade
mínima de 16 anos

2ª e 4ª

Ensino Médio Cursando
2º ano / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos / ter cursado
informática básica em
qualquer instituição de
ensino

2ª e 4ª

Ensino Médio Cursando
2º ano / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos / ter cursado
informática básica em
qualquer instituição de
ensino

5ª e 6ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos

28/06

18h às
22h

18/04

18h às
22h

5ª e 6ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos

4ª e 6ª

Ser alfabetizado / ser
munícipe / ter idade
mínima de 50 anos

INFORMÁTICA
BÁSICA:
INCLUSÃO
DIGITAL
(2° trimestre)

20

2

80h

22/04

28/06

18h às
22h

USO DA
INTERNET PARA
A MELHOR
IDADE
(2° trimestre)

20

2

80h

22/04

28/06

8h às
12h

5

CURSOS NOS BAIRROS
REGIÃO CENTRO
UNIDADE II DA FUNDAÇÃO FLORESTAN FERNANDES
ENDEREÇO: RUA SANTO INÁCIO, 136 - JARDIM DAS PITANGUEIRAS – DIADEMA/SP

CURSOS OFERECIDOS NA ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CURSO

TOTAL
DE
VAGAS

VAGAS PARA
PESSOAS
CARGA
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

INÍCIO TÉRMINO HORÁRIO

DIAS

REQUISITOS

4ª e 6ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos

ELETRICISTA
INSTALADOR
PREDIAL E
RESIDENCIAL

20

2

160h

11/02

28/06

18h às
22h

JARDINAGEM
(1° trimestre)

20

2

80h

11/02

18/04

13h às
17h

4ª e 6ª

JARDINAGEM
(2° trimestre)

20

2

80h

22/04

28/06

13h às
17h

4ª e 6ª

Ensino Fundamental I
(1º ao 5º ano) / ser
munícipe / ter idade
mínima de 18 anos
Ensino Fundamental I
(1º ao 5º ano) / ser
munícipe / ter idade
mínima de 18 anos

CURSOS OFERECIDOS NA ÁREA DA GASTRONOMIA
CURSO

AUXILIAR DE
CHEF DE
COZINHA
(1º trimestre)
AUXILIAR DE
CHEF DE
COZINHA
(2º trimestre)

TOTAL
DE
VAGAS

VAGAS PARA
PESSOAS
CARGA
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

INÍCIO TÉRMINO HORÁRIO

DIAS

18

2

80h

11/02

18/04

13h às
17h

18

2

80h

22/04

28/06

13h às
17h

3ª e 5ª

COZINHA PARA
EVENTOS
(1º TRIMESTRE)

18

2

80h

11/02

18/04

18h às
22h

3ª e 5ª

COZINHA PARA
EVENTOS
(2º TRIMESTRE)

18

2

80h

22/04

28/06

18h às
22h

3ª e 5ª

COZINHA
BRASILEIRA SAZONAL
(1° trimestre)

18

2

40h

11/02

18/04

18h às
22h

2ª

COZINHA
EUROPEIA SAZONAL
(2° trimestre)

18

2

40h

22/04

28/06

18h às
22h

2ª

3ª e 5ª

T

REQUISITOS

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos
Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos
Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos
Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos
Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos
Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos

6
INICIAÇÃO À
COZINHA
ORIENTAL
(1° trimestre)

18

2

80h

11/02

18/04

8h às
12h

2ª e 5ª

INICIAÇÃO À
COZINHA
ORIENTAL
(2° trimestre)

18

2

80h

22/04

28/06

8h às
12h

2ª e 5ª

CONFEITARIA
(1° trimestre)

20

2

80h

11/02

18/04

8h às
12h

4ª e 6ª

CONFEITARIA
(2° trimestre)

20

2

80h

22/04

28/06

8h às
12h

4ª e 6ª

PANIFICAÇÃO
BÁSICA
(1º TRIMESTRE)

20

2

80

11/02

18/04

13h às
17h

4ª e 6ª

PANIFICAÇÃO
BÁSICA
(2º TRIMESTRE)

20

2

80

22/04

28/06

13h às
17h

4ª e 6ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos
Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos
Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos
Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos
Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos
Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos

CURSO OFERECIDO NA ÁREA DE EVENTOS
CURSO

DECORAÇÃO DE
FESTAS E
ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS

TOTAL
DE
VAGAS

25

VAGAS PARA
PESSOAS
CARGA
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

2

240h

INÍCIO

11/02

TÉRMINO HORÁRIO

28/06

18h
às22h

DIAS

REQUISITOS

3ª,4ª e 5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos

CURSOS OFERECIDOS NA ÁREA AUTOMOTIVA

CURSO

MECÂNICA
BÁSICA DE
AUTOS

MECÂNICA
BÁSICA DE
MOTOS

POLIMENTO
AUTOMOTIVO
(1º TRIMESTRE)

TOTAL
DE
VAGAS

20

20

20

VAGAS PARA
PESSOAS
CARGA
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

2

2

2

160h

160h

40h

INÍCIO TÉRMINO HORÁRIO

11/02

11/02

11/02

28/06

18h às
22h

28/06

18h às
22h

18/04

8h às 12
h

DIAS

REQUISITOS

2ª e 6ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos

3ª e 5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos

6ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos

7
POLIMENTO
AUTOMOTIVO
(2º TRIMESTRE)

20

2

40h

22/04

28/06

8h às 12
h

6ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe
/ ter idade mínima de
18 anos

REGIÃO NORTE
CENTRO PÚBLICO PAINEIRAS
ENDEREÇO: R. JAVARI, 647 – BAIRRO TABOÃO– SP – 09932-210 – DIADEMA /SP
CURSO

PREPARAÇÃO
PARA O 1º
EMPREGO
( 1º e 2º
SEMESTRES –
CURSO ANUAL)

TOTAL
DE
VAGAS

35

VAGAS PARA
PESSOAS
CARGA
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

2

320h

INÍCIO

11/02

TÉRMINO HORÁRIO

13/12

13h às
17h

DIAS

REQUISITOS

4ª e 6ª

Cursando no mínimo o
9º ano do Ensino
Fundamental II / ser
munícipe / idade de 15
a 20 anos (podendo
ser completados até
agosto de 2019)

NÚCLEO EDUCACIONAL DA SANTA CASA DE DIADEMA
ENDEREÇO: R. DOIS DE JULHO, 465, JD. CANHEMA, 09941-540 – DIADEMA/SP

CURSO

PREPARAÇÃO
PARA O 1º
EMPREGO
( 1º e 2º
SEMESTRES –
CURSO ANUAL)

TOTAL
DE
VAGAS

15

VAGAS PARA
PESSOAS
CARGA
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

2

320h

INÍCIO TÉRMINO HORÁRIO

11/02

13/12

8h às
12h

DIAS

3ª e 5ª

REQUISITOS

Cursando no mínimo o
9º ano do Ensino
Fundamental II / ser
munícipe / idade de 15
a 20 anos (podendo ser
completados até agosto
de 2019)

REGIÃO SUL
ASSOCIAÇÃO LIBERDADE
ENDEREÇO: RUA GEORGE GEBRAIL, 310 – ELDORADO – DIADEMA/SP

CURSO

PREPARAÇÃO
PARA O 1º
EMPREGO
(1º e 2º
SEMESTRES –
CURSO ANUAL)

TOTAL
DE
VAGAS

30

VAGAS PARA
PESSOAS
CARGA
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

2

320h

INÍCIO TÉRMINO HORÁRIO

11/02

13/12

13h às
17h

DIAS

REQUISITOS

3ª e 5ª

Cursando no mínimo o 9º
ano do Ensino
Fundamental II / ser
munícipe / idade de 15 a
20 anos (podendo ser
completados até agosto
de 2019)

PRAÇA CEU DAS ARTES
ENDEREÇO: AVENIDA AFONSO MONTEIRO DA CRUZ, S/N – JD. UNIÃO/INAMAR – DIADEMA/SP

8
CURSO

INFORMÁTICA E
BÁSICA
INCLUSÃO
DIGITAL
(1° trimestre)
INFORMÁTICA
BÁSICA
INCLUSÃO
DIGITAL
(2° trimestre)
USO DA
INTERNET PARA
A MELHOR
IDADE
(1º TRIMESTRE)
MANICURE E
PEDICURE
(1º TRIMESTRE)

MANICURE E
PEDICURE
(2º TRIMESTRE)

TOTAL
DE
VAGAS

15

VAGAS PARA
CARGA
PESSOAS COM
INÍCIO TÉRMINO HORÁRIO
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

1

80h

11/02

3ª e 5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos

4ª e 6ª

Ser alfabetizado / ser
munícipe / ter idade
mínima de 50 anos

3ª,4ª e 5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos

3ª,4ª e 5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos

1

80h

22/04

28/06

15

1

80h

11/02

18/04

13h às
17h

18/04

13h às
17h

28/06

13h às
17h

25

1

100h

11/02

100h

22/04

3ª e 5ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos

18/04

15

1

REQUISITOS

13h às
17h

13h às
17h

25

DIAS

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO JARDIM SAPOPEMA
RUA DAS PALMEIRAS, 147 –JD SAPOPEMA – DIADEMA/SP

CURSO

PREPARAÇÃO
PARA O 1º
EMPREGO
( 1º e 2º
SEMESTRES –
CURSO ANUAL)

INGLÊS–BÁSICO
(semestral)

TOTAL
DE
VAGAS

35

30

VAGAS PARA
PESSOAS
CARGA
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

2

2

320h

80h

INÍCIO TÉRMINO HORÁRIO

11/02

11/02

13/12

13h às
17h

28/06

13h30 às
15h30

DIAS

REQUISITOS

3ª e 5ª

Cursando no mínimo o 9º
ano do Ensino
Fundamental II / ser
munícipe / idade de 15 a
20 anos (podendo ser
completados até agosto
de 2019)

2ª e 4ª

Ensino Médio cursando a
partir do 2º ano / ser
munícipe /ter idade
mínima de 16 anos

REGIÃO LESTE
CENTRO DE INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO DIGITAL JM
ENDEREÇO: RUA LUÍS DE VASCONCELOS, 399 – VILA NOGUEIRA – DIADEMA/SP

CURSO

TOTAL
DE
VAGAS

VAGAS PARA
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA

CARGA
INÍCIO TÉRMINO HORÁRIO
HORÁRIA

DIAS

REQUISITOS

9
INFORMÁTICA
BÁSICA
INCLUSÃO
DIGITAL
(1° trimestre)
INFORMÁTICA
BÁSICA
INCLUSÃO
DIGITAL
(2° trimestre)

12

1

12

80h

1

80h

11/02

22/04

18/04

13h às
17h

28/06

13h às
17h

4ª e 6ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos

4ª e 6ª

Ensino Fundamental
completo / ser munícipe /
ter idade mínima de 16
anos

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA VILA NOVA CONQUISTA
ENDEREÇO: TRAV. OLAVO BILAC, 169 – VILA NOVA CONQUISTA – PIRAPORINHA – DIADEMA/SP

CURSO

PREPARAÇÃO
PARA O 1º
EMPREGO
(1º e 2º
SEMESTRES –
CURSO ANUAL)

TOTAL
DE
VAGAS

35

VAGAS PARA
PESSOAS
CARGA
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

2

320h

INÍCIO

11/02

TÉRMINO HORÁRIO

13/12

13h às
17h

DIAS

REQUISITOS

3ª e 5ª

Cursando no mínimo o 9º
ano do Ensino
Fundamental II / ser
munícipe / idade de 15 a
20 anos (podendo ser
completados até agosto
de 2019)

ASSOCIAÇÃO ASSISTENCIAL AMIGOS DO GAZUZA
RUA DO PROJETO, 178 - JD. GAZUZA - CEP: 09962-210

CURSO

PREPARAÇÃO
PARA O 1º
EMPREGO
(1º e 2º
SEMESTRES –
CURSO ANUAL)

TOTAL
DE
VAGAS

30

VAGAS PARA
PESSOAS
CARGA
COM
HORÁRIA
DEFICIÊNCIA

2

320h

INÍCIO

11/02

TÉRMINO HORÁRIO

13/12

13h às
17h

DIAS

REQUISITOS

4ª e 6ª

Cursando no mínimo o 9º
ano do Ensino
Fundamental II / ser
munícipe / idade de 15 a
20 anos (podendo ser
completados até agosto
de 2019)

REGIÃO CENTRO-SUL
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE TODOS NÓS (MORRO DO SAMBA)
ENDEREÇO: TRAVESSA JURUNA, 169 – SERRARIA – DIADEMA – SP

CURSO

AUXILIAR
DE RECURSOS
HUMANOS

TOTAL
DE
VAGAS

25

VAGAS PARA
PESSOAS
COM
DEFICIÊNCIA

2

CARGA
INÍCIO TÉRMINO HORÁRIO
HORÁRIA

160h

11/02

28/06

18h às
22h

DIAS

3ª e 5ª

REQUISITOS

Ensino Médio cursando a
partir do 3º ano / ser
munícipe /ter idade
mínima de 16 anos

Parágrafo Único: Para todos os cursos, eventualmente, ocorrerão atividades aos sábados e
domingos, assim como em dias e/ou horários diferentes dos constantes em edital, conforme
necessidade pedagógica de cada curso.
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2. DAS INSCRIÇÕES
2.1.

As inscrições estarão abertas no período de 18 de dezembro de 2018 a 14 de janeiro de
2019, no horário compreendido entre 9h e 17h30min, de segunda a sexta-feira, na sede da
Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes, Alameda da
Saudade, 186 – Conceição – Diadema– SP, ou no mesmo período, em qualquer dia e horário,
pelo site: www.florestan.org.br, podendo ser realizadas alterações de opções de curso até o
período supracitado.

2.2.

O candidato que se inscrever pelo site, deverá imprimir e guardar o protocolo de inscrição,
pois o mesmo será solicitado no dia da prova.

2.3.

Somente poderá se inscrever para dois cursos quando estes forem diferentes e quando
não forem simultâneos dentro do mesmo semestre.

2.4.

São de responsabilidade e obrigatoriedade do candidato tomar conhecimento de todas as
datas, normas e procedimentos indicados neste Edital.

3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO

3.1.

Ser comprovadamente munícipe da cidade de Diadema.

3.2.

Ter idade e escolaridade compatíveis com o curso, exigidos no QUADRO DE VAGAS, do
item 1, deste Edital.

3.3.

Atender aos pré-requisitos exigidos para o curso escolhido.

Parágrafo Único: Mesmo após iniciadas as aulas, se constatado que houve inveracidade de
informações, o aluno será desligado do curso.

4. DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA
4.1.

O candidato com deficiência, que necessite de condições especiais para realizar a prova,
deverá informar sua condição na Ficha de Inscrição, juntamente com a entrega do laudo
médico na Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes,
Alameda da Saudade, 186 – Conceição – Diadema– SP, até o último dia das inscrições. Caso
isso não aconteça, o candidato não terá assegurado o seu direito ao exame e local preparado
a sua condição especial, seja qual for o motivo alegado, pois não haverá tempo hábil para
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adequação e preparação, implicando assim na aceitação de realizar sua prova em condições
idênticas às dos demais candidatos.

5. DO PROCESSO SELETIVO

5.1.

O processo seletivo será composto por prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório
caso sejam constatadas irregularidades ou o candidato venha a zerar na prova.

5.2.

A prova será realizada nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019, sábado e domingo,
respectivamente, nas instalações da Fundação Centro de Educação do Trabalhador
Professor Florestan Fernandes, entrada pela Rua Manoel da Nóbrega, 1.149 – Pq. 7 de
Setembro– Diadema– SP.
O dia (específico) e horário da prova serão definidos no ato da inscrição e não poderão ser
alterados, por liberalidade do candidato.

5.3.

Os candidatos deverão chegar ao local pelo menos 30 (trinta) minutos antes do início da prova,
munidos de caneta preta ou azul, lápis, borracha, protocolo de inscrição e documento de
identificação com foto recente.

5.4.

Após o fechamento dos portões não será permitida a entrada de nenhum candidato.

5.5.

O candidato que deixar de comparecer à prova será eliminado desta seleção.

5.6.

O candidato deverá portar no dia da prova: original de um dos seguintes documentos de
identificação a seguir: Cédula de Identidade (RG); Carteira de Órgão ou Conselho de Classe;
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Certificado Militar; Carteira Nacional de
Habilitação expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97 e dentro da validade;
Passaporte; Carteiras de Identidade expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares ou
Corpos de Bombeiros Militares.

5.7.

Serão aceitos apenas documentos de identificação originais e em boas condições de
visibilidade, de modo a possibilitar a conferência da foto, da assinatura e dos demais dados.
Não serão aceitos protocolos de documentos para fins de identificação. Para casos de
extravio ou roubo serão aceitos Boletins de Ocorrência (B.O.) com emissão de no máximo 30
(trinta) dias anterior à data de realização da prova.
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5.8.

Enquanto o candidato estiver realizando a prova, será terminantemente proibido utilizar
calculadora, computador, notebook, tablets e similares, radiocomunicador ou aparelho
eletrônico similar, chapéu, boné, lenço, gorro, óculos escuros, corretivo líquido/fita ou
quaisquer outros materiais (inclusive papéis) estranhos à prova. O telefone celular deverá
estar desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarme (sonoro ou não).

5.9.

Durante todo o período de realização da prova será proibida a permanência de pessoas
estranhas e/ou acompanhantes de candidatos dentro das dependências da Fundação Centro
de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes.

5.10. Detectada a tentativa de fraude pelos Fiscais, o candidato estará automaticamente
desclassificado do processo seletivo.
6. DA PROVA
6.1.

A prova será composta por 20 (vinte) questões objetivas, valendo 1 (um) ponto cada,
perfazendo um total de 20 (vinte) pontos, para provas de nível Ensino Fundamental II e Ensino
Médio, e composta de 15 (quinze) questões objetivas, valendo 1 (um) ponto cada, perfazendo
um total de 15 (quinze) pontos para o nível Ensino Fundamental I.

6.2.

As provas terão duração máxima de 1h30min (uma hora e trinta minutos) e permanência
mínima obrigatória na sala é de 30 (trinta) minutos.

6 . 3 . Para ser classificado, o candidato não poderá zerar sua prova e para realizar matrícula em
primeira chamada este deverá estar classificado dentro do número total de vagas.

6.4.

As questões objetivas serão compostas de quatro alternativas: A, B, C e D, com uma única
resposta correta.

6.4.1. Haverá na folha de respostas, para cada questão, quatro campos de marcação: um campo
para cada uma das quatro alternativas, sendo que o candidato deverá preencher apenas
aquela correspondente à resposta que julgar correta.

6.5.

O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão objetiva, somente uma
alternativa dos quatro campos da folha de respostas, sob pena de anulação da resposta.
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6.6.

O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas. A
folha de respostas será o único instrumento válido para a correção das provas. O
preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato que
deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na
folha de respostas.

6.7.

Não serão entregues folhas para rascunho. O candidato poderá usar os espaços em branco
das folhas do caderno de questões para tal, devendo transcrever sua resposta, sem rasuras,
na folha de respostas.

6.8.

Nesta seleção, o candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em
especial seu nome, número do documento de identidade e o número de inscrição.

6.9.

Os conteúdos das provas, bem como o número de questões constam nos QUADROS DE
ESPECIFICAÇÕES DAS PROVAS, transcrito abaixo.
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CURSOS

Nº DE QUESTÕES POR
CURSO

TOTAL DE
QUESTÕES

AUTOCAD APLICADO À CONSTRUÇÃO CIVIL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
AUXILIAR DE CHEF DE COZINHA
BARBEIRO (corte, química e sobrancelha)
CABELEIREIRO
CONFEITARIA
10 Questões de Língua
COZINHA BRASILEIRA SAZONAL
COZINHA EUROPÉIA SAZONAL
COZINHA PARA EVENTOS
CUIDADOR DE IDOSOS E DE PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
DECORAÇÃO DE FESTAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
DEPILAÇÃO & SOBRANCELHA
ESTÉTICA CORPORAL (Drenagem Linfática/Pós
Operatório/Modeladora)

ESTÉTICA FACIAL (limpeza de pele)
ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL E RESIDENCIAL
INFORMÁTICA – EXCEL

FOTOGRAFIA
INGLÊS BÁSICO
INICIAÇÃO À COZINHA ORIENTAL
INFORMÁTICA BÁSICA INCLUSÃO DIGITAL
MANICURE E PEDICURE
MANUTENÇÃO DE CELULAR
MAQUIAGEM (DESIGNER E MASSAGEM FACIAL)
MECÂNICA BÁSICA DE AUTOS
MECÂNICA BÁSICA DE MOTOS
POLIMENTO AUTOMOTIVO

Portuguesa;
05 Questões de Matemática, e;
05 Questões de
Conhecimentos Gerais;

20 Questões

15
PANIFICAÇÃO BÁSICA
PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO
TERAPIAS NATURAIS 1: QuickMassage, Reflexologia e
Florais de Back
TERAPIAS NATURAIS 2: SHIATSU

Nº DE QUESTÕES POR
CURSO

CURSOS
JARDINAGEM

INFORMÁTICA: USO DA INTERNET PARA A
MELHOR IDADE

TOTAL DE
QUESTÕES

10 Questões de Língua
Portuguesa;
03 Questões de Matemática, e;

15 Q’uestões

02 Questões de Conhecimentos
Gerais;

7. DESCLASSIFICAÇÃO

7.1.

Não comparecimento no dia do exame.

7.2.

Chegada após o horário de fechamento dos portões.

7.3.

Não apresentação de qualquer um dos documentos de identidade exigidos.

7.4.

Saída da sala sem autorização ou desacompanhado do fiscal, com ou sem caderno de
questões e/ou as Folhas de Resposta Definitiva.

7.5.

Saída do prédio, em definitivo, antes de decorrido o período mínimo do exame (trinta minutos),
independente do motivo exposto.

7.6.

Perturbação, de qualquer modo, à ordem no local da aplicação das provas, incorrendo em
comportamento indevido durante a realização da prova.

7.7.

Comunicação ou tentativa de comunicação com outro candidato durante a prova e/ou tentativa
de realização a qualquer espécie de consulta durante o período de provas.

7.8.

Não atendimento às orientações da equipe de aplicação durante a realização da prova.

7.9.

Não assinatura na lista de presença e Folha de Resposta Definitiva.

7.10. Obter nota zero na prova.

8. DA CLASSIFICAÇÃO
8.1.

A classificação dos candidatos será apurada através da somatória dos acertos obtidos na
prova, segundo a ordem decrescente final e listados por curso.
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8.2.

Em caso de empate na nota final da prova, serão aplicados critérios de desempate aos
candidatos na ordem que se segue:
8.2.1. Esteja desempregado;
8.2.2. Tenha a idade mais elevada, desde que esteja dentro da idade determinada para o
curso;
8.2.3. Seja trabalhador autônomo;
8.2.4. Seja aposentado.
.

8.3.

Para o curso de Juventude, o critério adotado para desempate será::
8.3.1. Obter a maior nota;
8.3.2. Ter a maior idade respeitando o limite do curso (20 anos).

8.4.

A classificação dos candidatos será afixada no dia 28 de janeiro de 2019, no quadro de
editais da Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes,
endereço Alameda da Saudade, 186– Conceição – Diadema – SP e disponibilizada no site
www.florestan.org.br.

9. DOS RECURSOS

O candidato poderá interpor recurso nos dias 28 e 29 de janeiro de 2019, conforme descrito nos
subitens abaixo:

9.1.

O candidato poderá interpor recurso em formulário próprio contra o resultado da prova,
comparecendo à Fundação Centro de Educação Do Trabalhador Professor Florestan
Fernandes, endereço Alameda da Saudade, 186 – Conceição– Diadema – SP, nos dias
indicados acima.

9.2.

O candidato somente poderá interpor recurso em seu próprio nome, não cabendo questionar,
pedir conferência ou ver documentos, gabaritos e/ou resultados obtidos pelo próprio
candidato ou por outros candidatos, bem como será indeferido recurso com pedido para
revisão da prova.

9.3.

Se da análise de recursos resultar anulação de questão(ões), a pontuação correspondente
ao(s) item(ns) será atribuída a todos os candidatos.

9.4.

Compete à Comissão de Seleção da Fundação Centro de Educação do Trabalhador
Professor Florestan Fernandes, constituída através da Resolução nº 016/2016, de 2 5 de
maio de 2016, a decisão dos recursos interpostos no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
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10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DO RECURSO
Os resultados dos recursos serão informados em listagens afixadas na Fundação Centro de
Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes e no site www.florestan.org.br, nos dias
30 de janeiro de 2019.

11. DA MATRÍCULA
11.1. Os candidatos aprovados serão matriculados observando-se a ordem de classificação e o
número de vagas constante no QUADRO DE VAGAS, do item 1, deste Edital.

11.2. Os candidatos aprovados serão convocados por meio de relação nominal afixada na
Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes e no site
www.florestan.org.br, pela ordem de classificação, devendo apresentar os documentos
necessários no período de 28 de janeiro a 01 de fevereiro de 2019, das 9h às 17h30min,
na Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes, endereço:
Alameda da Saudade, 186 – Conceição– Diadema – SP.
11.3. Não poderão matricular-se pessoas que já frequentaram qualquer um dos cursos
oferecidos pela Fundação Florestan Fernandes e que tenham desistido das aulas sem
apresentação de justificativa comprovada, nos últimos 02 (dois) semestres.
11.4. Para a matrícula será necessária a exibição do documento original e entrega de cópia dos
seguintes documentos:
11.4.1.

Documento de Identidade (RG);

11.4.2.

Comprovante de Escolaridade (Diploma ou Histórico Escolar ou Declaração de
Escolaridade), de acordo com a escolaridade exigida no QUADRO DE VAGAS,
do item1, deste Edital;

11.4.3.

Cadastro de Pessoa Física – CPF;

11.4.4.

01(uma) foto3x4 colorida RECENTE e sem uso;

11.4.5.

Comprovante de Residência (conta de água, luz, telefone ou correspondência
bancária) recente (até dois meses passados).

Parágrafo único: No caso de não haver comprovante de residência no nome do candidato,
este deverá apresentar original e entregar cópia do título de eleitor que comprove residência
no município.
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11.5. A não apresentação de original e cópia de qualquer um dos documentos, no prazo
estabelecido, implicará na perda definitiva da vaga.

11.6.

Os candidatos aprovados em qualquer um dos cursos oferecidos pela Fundação
Florestan Fernandes, que tenha mais de 60 (sessenta) anos e comprove dificuldade em
apresentar comprovação de escolaridade, deverá entregar carta escrita de próprio punho
atestando ter a escolaridade exigida para o curso escolhido.

11.7. O candidato, que assim desejar, poderá realizar doação de um alimento não perecível,
como: 01 litro de leite em caixa ou 01 litro de óleo de cozinha ou 01 kg de arroz ou 01 kg de
feijão ou 01 Kg de açúcar ou 01 Kg de farinha de trigo, etc.

11.8. Nos dias 05 e 06 de fevereiro de 2019 serão feitas, por meio de listas afixadas no Mural de
Avisos da Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes
e/ou no site www.florestan.org.br, as chamadas dos candidatos suplentes, obedecendo a
ordem de classificação.
11.9. Após essa data, caso ainda haja vagas, os candidatos classificados, porém não convocados
em outros cursos, serão convidados para preenchê-las, de acordo com uma lista de
classificação geral.
11.9.1 Depois de esgotadas todas as chamadas de candidatos das listas de classificação e
ainda restando vagas remanescentes, estas poderão ser ocupadas por munícipes
interessados, mas que não realizaram a prova.
11.10. Os candidatos matriculados deverão comparecer à Aula Inaugural cuja data e horário serão
informados no ato da matrícula.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação de todos os termos e
condições deste Edital e das normas legais pertinentes.

12.2. A inexistência, omissão e/ou irregularidades das informações e documentos, mesmo que
verificadas posteriormente, acarretarão em nulidade da inscrição e desclassificação do
candidato, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.
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12.3. A Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes reservase o direito de não convocar para a matrícula os candidatos classificados das turmas que
não atingirem o mínimo de 50% de ocupação, conforme total de vagas relacionadas no
QUADRO DE VAGAS, item 1 deste Edital.

12.4. Uma vez matriculados, todos os alunos estarão sujeitos a seguir as normas internas da
Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes, conforme
seu Estatuto e Regimento Interno.

12.5. O horário e dias da semana das aulas, expressos no QUADRO DE VAGAS, item 1 deste
Edital poderão sofrer alterações, bem como algumas turmas poderão ser unificadas
para garantir o número suficiente para abertura.

12.6. Eventualmente, poderão ocorrer atividades fora do período regular das aulas e também aos
sábados e domingos. Compete à Coordenação Pedagógica da Fundação Florestan
Fernandes organizar e convocar os alunos para tais atividades que têm caráter obrigatório
aos que forem convocados.

12.7. É de exclusiva responsabilidade do candidato obter as informações necessárias

para a

participação em todas as etapas do processo seletivo, atentando-se para o local, a data e o
horário da prova e da divulgação de resultados e de todos os eventos relativos à matrícula.

12.7.1. O não comparecimento para confirmação de matrícula nos locais, nas datas e nos
horários divulgados pela Fundação, acarretará na perda da vaga obtida.

12.8. Os candidatos classificados e matriculados deverão ter frequência e aproveitamento
mínimos de 75% das aulas para receber certificação.

Parágrafo único: O aluno que faltar duas vezes consecutivas, incluindo a Aula Inaugural,
perderá o direito à vaga e será convocado o próximo candidato da lista de suplentes. No que
concernem às demais ausências, o Regimento Interno disciplinará, estando sempre o aluno
faltoso sujeito à apreciação do caso pela coordenação pedagógica.
13. FAZEM PARTE DESTE EDITAL:
ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO -1º semestre / 2019
ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CURSOS
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS

Margareti de Souza Sanches
Diretora Presidente
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ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
1º semestre / 2019

INSCRIÇÕES

18/12/2018 a 14/01/2019

PROVA

19 e 20/01/2019

RESULTADO DA PROVA

28/01/2019

RECURSO

28 e 29/01/2019

RESULTADO DE RECURSO

30/01/2019

MATRÍCULAS

28/01 a 01/02/2019

CHAMADA DE SUPLENTES

05 e 06/02/2019

AULA INAUGURAL

A partir de 11/02 /2019

FORMATURA

28/06/2019
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CURSOS

AUTOCAD APLICADO À CONSTRUÇÃO CIVIL
O Curso de AutoCAD aplicado a Construção Civil tem por objetivo capacitar o aluno para a
elaboração de desenhos técnicos da Construção Civil, utilizando software AutoCAD, na plataforma
2D, de acordo com as normas técnicas.
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Este curso tem o objetivo de preparar o aluno para o mercado de trabalho a partir dos princípios da
administração científica, desenvolvendo noções de rotinas do ambiente administrativo. O curso de
Auxiliar Administrativo possibilita o conhecimento da estrutura organizacional, baseando-se na
Teoria Geral da Administração, além de desenvolver no aluno noções de empreendedorismo, ética
profissional, relacionamento interpessoal, princípios que norteiam a matemática financeira e os
cálculos aplicados às finanças.

AUXILIAR DE CHEF DE COZINHA
O objetivo deste Curso é levar o aluno a desenvolver habilidades e inseri-lo na arte da gastronomia,
além da preparação de pratos e sua apresentação. O curso envolve cuidados com a higiene e
segurança alimentar, técnicas básicas de preparos e manipulação, preparação e decoração de
pratos quentes, frios, massas, sopas e molhos, conhecimento e utilização de ervas e especiarias,
bem como alguns preparos de cozinha internacional. Contempla informações básicas de formação
de preços, cálculo de receitas, tipos de serviços e etiquetas à mesa.
AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS
O curso de Auxiliar de Recursos Humanos tem por objetivo proporcionar ao aluno conhecimentos
teóricos e metodológicos relacionados à rotina do Departamento de Recursos Humanos,
englobando os seus subsistemas de aplicação, desenvolvimento de pessoas, remuneração, cargos,
salários e benefícios, alinhados ao que há de moderno no mercado de trabalho, tocante aos
conceitos de Gestão de Pessoas e suas principais ferramentas. O curso é direcionado a pessoas
que anseiam adquirir conhecimentos básicos, mas necessários para ingressar no universo dos
recursos humanos e nas rotinas trabalhistas.
BARBEIRO (CORTE, QUÍMICA E SOBRANCELHA)
Este curso tem o objetivo de ensinar a arte de cortar e modificar os cabelos masculinos, usando
técnicas de relaxamento e progressiva. Desenvolveremos também as habilidades para o design de
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barbas, bigodes, cavanhaques e sobrancelha masculina, capacitando-os em situações teóricas e
práticas que envolvem diversos estilos e graus de dificuldade.
CABELEIREIRO
Este curso tem o objetivo de formar profissionais e capacitá-los ao tratamento de estética e saúde
capilar, desenvolver a aplicação de produtos químicos destinados ao embelezamento dos cabelos,
estimulando a desempenhar habilidades técnicas na função de forma que possa gerar renda e
contribuir para seu desenvolvimento pessoal e profissional.

CONFEITARIA
Este curso tem por objetivo capacitar o educando na arte de decoração de bolos, pães e doces,
promovendo autonomia na geração de renda ao proporcionar o conhecimento nas técnicas com
bicos de confeitos, cotação para o mercado, técnicas de congelamento e técnicas de higienização
do ambiente de trabalho, além do correto manuseio e conservação dos insumos e utensílios.

COZINHA BRASILEIRA (1º TRIMESTRE)
Este curso tem por proposta o estudo das bases da cozinha brasileira, resgatando a tradição de
cada região e sua prática gastronômica. O curso de Cozinha Brasileira leva o aluno a explorar o
regionalismo gastronômico e a riqueza cultural das principais regiões do país, trazendo para a
prática conceitos básicos que retratem a subjetividade do paladar de cada indivíduo. É ideal para
pessoas que desejam aprimorar seus conhecimentos visando à rápida empregabilidade, atuando no
ramo alimentício de forma autônoma ou profissional.

COZINHA EUROPEIA (2º TRIMESTRE)
O curso de cozinha europeia, objetiva levar o aluno a praticar e compreender as principais práticas
gastronômicas utilizadas nos países mais envolvidos com a gastronomia do continente europeu,
além das técnicas tradicionais dos pratos mais elaborados destas respectivas cozinhas, aprendendo
sobre suas origens, amplitude sociocultural, artefatos e insumos específicos.

COZINHA PARA EVENTOS
O curso objetiva a formação básica do aluno para a prática profissional em eventos, proporcionando
a capacitação para preparação de pratos necessários para a execução e serviços, assim como
apresentação de mesas, decoração de pratos, organização de espaços e ambientes, montagem
de mesas formais, etiqueta e comportamentos nas diversas situações que envolvem formas de
servir, precificação do serviço e cerimoniais.
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CUIDADOR DE IDOSOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
Este curso tem o objetivo de capacitar o aluno para cuidar do bem-estar do idoso e/ou da pessoa
com deficiência, melhorando a qualidade de vida ao auxiliar nas atividades no âmbito familiar ou
institucional. O aluno aprenderá os preceitos fundamentais que definem os idosos e pessoas com
deficiência, classificação das modalidades de deficiência, elementos de entretenimento, cuidados
com a saúde, alimentação e primeiros socorros.

DECORAÇÃO DE FESTAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
Este curso tem como objetivo preparar o aluno para identificar diversos meios e estratégias de
organizar eventos; ornamentar diversos tipos de festividade; preparar mesas para festas; realizar
pesquisas relacionadas a atividades de lazer e promover recreação; desenvolver a criatividade e
capacidade de elaboração e construção; manusear diversas ferramentas e materiais para pintura;
realizar tarefas práticas utilizando isopor, espumas, tecidos e balões; conhecer mobiliários antigos e
MDF provençal, buscando o aprimoramento através da análise dos trabalhos realizados.
DEPILAÇÃO & SOBRANCELHA
Este curso tem o objetivo de propiciar as alunas o contato com técnicas e praticas que possibilitem
a prestação de serviço na área de depilação feminina e masculina incluindo sobrancelha. Com o
objetivo de satisfazer as condições de higiene, saúde e bem estar do cliente. Orientar e subsidiar o
desenvolvimento profissional, visando criar condições para a melhoria de vida, geração de renda,
autovalorização cidadã e resgate da autoestima.

ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL E RESIDENCIAL
O Curso de Eletricista Instalador tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas a
princípios e leis que regem o funcionamento de instalações elétricas prediais e residenciais, por
meio de instrumentos, ferramentas, procedimentos e métodos que permitam o planejamento,
execução e avaliação de instalações e suas proteções, de acordo com normas técnicas, ambientais
e de segurança.

ESTÉTICA CORPORAL (DRENAGEM LINFÁTICA, MODELADORA E DRENAGEM PÓSOPERATÓRIA)
Este curso tem o objetivo de capacitar o aluno para as práticas de embelezamento corporal,
manutenção e recuperação da saúde e autoestima, aprendendo a desempenhar atividades
profissionais como prestador de serviços e/ou autônomos, em centros estéticos, academias,
eventos, domicílios, entre outros estabelecimentos afins, atentando sempre para as questões de
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segurança e higiene, administrando corretamente os tratamentos prescritos e especializados,
proporcionando assim bem estar e satisfação ao cliente.

ESTÉTICA FACIAL (LIMPEZA DE PELE)
Este curso tem o objetivo de capacitar o aluno para as práticas de embelezamento facial,
manutenção e recuperação da saúde da cútis e autoestima, aprendendo a desempenhar atividades
profissionais como prestador de serviços e/ou autônomos, em centros estéticos, academias,
domicílios, entre outros estabelecimentos afins, atentando sempre para as questões de segurança e
higiene, administrando corretamente os tratamentos prescritos e especializados proporcionando
assim bem estar e satisfação ao cliente.

EXCEL
Este curso tem o objetivo habilitar o aluno a utilizar os recursos básicos do Microsoft Office Excel
fazendo com que aprenda a fazer cálculos utilizando fórmulas, criar gráficos, formatar e imprimir
planilhas. Aprenderá a utilizar as principais funções e a classificar e filtrar os dados de uma planilha.
Este curso visa capacitar os participantes com as técnicas mais importantes e utilizadas no mercado
de forma profissional, possibilitando a otimização do tempo de trabalho.
FOTOGRAFIA
Este curso tem como objetivo oferecer os subsídios básicos para produção, captura e interpretação
de imagens fotográficas, abordando os principais tópicos de história da imagem, construção e
desenvolvimento do olhar, operacionalização de câmeras fotográficas e equipamentos auxiliares.
Conta com atividades práticas e teóricas em sala de aula e atividades externas que aprofundam os
conceitos trabalhados.
INFORMÁTICA BÁSICA INCLUSÃO DIGITAL
Este curso tem o objetivo de proporcionar aos alunos conhecimentos básicos para o uso de
computadores. É um curso essencial para o currículo, em qualquer área de atuação no mercado de
trabalho, pois proporciona o conhecimento de editores de texto, apresentações, planilhas, métodos
de pesquisa e internet.
INFORMÁTICA: USO DA INTERNET PARA A MELHOR IDADE
Este curso tem o objetivo de promover a inclusão digital para a terceira idade por meio de uma
metodologia de ensino personalizada voltada àqueles que nunca tiveram um contato com o
computador e possam dar os primeiros passos no mundo da informática, familiarizando-se com o
hardware e o ambiente gráfico do sistema operacional e aplicativos, manipulando arquivos (editor
de texto)e acessando a internet.
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INGLÊS BÁSICO / BASIC ENGLISH
O curso tem o objetivo de preparar o aluno para o seu primeiro contato com a língua estrangeira
(inglês). Serão trabalhados ao longo do curso conceitos voltados para a gramática e sonoridade,
observando a conversação e escrita no nível básico e possibilitando aos alunos teoria e práticas
suficientes para melhorar a sua empregabilidade, além de iniciar em uma língua estrangeira de tão
grande aceitação e procura.

The course aims to prepare students for their first contact with the foreign language (English).
Throughout the course focused concepts will be used for grammar and sonority, observing the
conversation and writing at the basic level, enabling students to have enough theory and practice to
improve their employability, besides starting in a foreign language of such great acceptance and
demand.
INICIAÇÃO À COZINHA ORIENTAL
O curso tem por objetivo propiciar ao aluno conhecimento técnico e prático na produção, referentes
aos contextos histórico e cultural fortemente marcados nas preparações da culinária oriental a partir
de receitas frias e quentes, focando nos costumes alimentares de diversos países orientais,
incluindo o preparo de bases, o conhecimento de equipamentos e utensílios, característicos da
cozinha das principais regiões do continente asiático, assim como a produção e a apresentação dos
pratos, os princípios da higiene na manipulação de alimentos, melhor aproveitamento dos
ingredientes e importância de técnicas de organização, entre outros aspectos relacionados à
segurança alimentar.
JARDINAGEM
Este curso tem por objetivo explicar a relação do homem com o meio ambiente e dar formação
profissional a partir dos seguintes tópicos: classificação dos vegetais, espécies de vegetais usadas
na ornamentação, preparação do solo e plantio, estilos de jardim, noções de botânica, qualidade no
trabalho/organização, ética e postura profissional, orçamento, empreendedorismo e equipamentos
de proteção individual - EPIs.
MANICURE E PEDICURE
Este curso tem o objetivo de capacitar o aluno para o domínio da prática de embelezamento das
mãos e dos pés, aplicando as técnicas de biossegurança para manter a saúde dos mesmos e
garantir a qualidade e o bem estar dos clientes, de forma que possa gerar renda atuando no
mercado de trabalho como profissional da área.
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MANUTENÇÃO DE CELULAR
O curso objetiva formar pessoas que desejam entrar na área de conserto de celulares, oferecendo
soluções de reparos físicos e lógicos, com forte embasamento prático e teórico. Os alunos
aprenderão técnicas específicas para consertar vários modelos de celulares de maneira bastante
eficaz, reconhecendo partes constitutivas dos aparelhos e suas funcionalidades, sistemas
operacionais, aplicativos, ferramentas e insumos técnicos.
MAQUIAGEM (DESIGNER DE SOBRANCELHA)
Este curso tem como objetivo ensinar técnicas de maquiagem, transmitindo as ideias de visagismo,
designer

das

sobrancelhas,(embelezamento

do

olhar:

permanente

e

desondulação

das

sobrancelhas e alongamento e tintura dos cílios). U.T.I das Sobrancelhas (tratamento para
crescimento dos pelos das sobrancelhas). Além do aprendizado correto do uso da maquiagem para
diversas ocasiões, enaltecendo os diferentes tipos de rostos e pele. Finalizaremos com o conceito
de maquiagem artística e penteados.
MECÂNICA BÁSICA DE AUTOMÓVEIS
O objetivo do curso é capacitar profissionais para conhecer os principais mecanismos de
funcionamento de automóveis movidos à combustão por álcool e gasolina. Serão ministradas aulas
teóricas e práticas sobre os conteúdos de distribuição, conjunto móvel, lubrificação, alimentação,
arrefecimento e ignição, podendo, com isso, fazer consertos e manutenções, considerando todos os
preceitos fundamentais às normas e condutas de segurança, além dos cuidados e atenção ao meio
ambiente.

MECÂNICA BÁSICA DE MOTOS
O objetivo do curso é capacitar profissionais para conhecer os principais mecanismos de
funcionamento de uma motocicleta, garantindo a plena manutenção ou reparo das partes
integrantes, sendo: ignição e elétrica, mecânica, câmbio, suspensão, freios, estrutura e acessórios,
considerando todos os preceitos fundamentais às normas e condutas de segurança, além dos
cuidados e atenção ao meio ambiente.
PANIFICAÇÃO BÁSICA
O curso de Panificação Básica tem por objetivo capacitar o aluno na arte de manipulação de
massas, modelagem, trancamento de diversos tipos de pães como: croissant, pão italiano, pão
doce, roscas, broa, entre outros tipos de pães, além de técnicas especificas de modelagem,
farináceos e fermentação. Além das técnicas de preparo da massa, o curso de Panificação Básica
da Fundação Florestan Fernandes proporciona ao aluno conhecimentos básicos e necessários para
o armazenamento, congelamento, cálculo do custo e valor do produto final, ideal para quem procura
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um curso rápido que o possibilite rapidamente a inserção ou reinserção no mercado de trabalho.
Ademais, capacita o aluno com conhecimentos básicos em higienização do ambiente de trabalho e
segurança alimentar.

POLIMENTO AUTOMOTIVO
O curso tem como objetivo instrumentalizar o aluno para o mercado de trabalho formal e informal,
possibilitando ao mesmo conhecer e corrigir os defeitos de pintura; conhecer e manusear
equipamentos e produtos; desenvolver diferentes técnicas de polimento; conhecer diferentes tipos
de proteção de pintura e sua durabilidade estimada; conseguir acabamento profissional e
manutenção do polimento; considerando todos os preceitos fundamentais às normas e condutas de
segurança, além dos cuidados e atenção ao meio ambiente.
PREPARAÇÃO PARA O 1º EMPREGO
O curso tem a finalidade de preparar o adolescente para o mercado de trabalho, explorando e
capacitando seu potencial, através de uma metodologia humanizada e que visa o desenvolvimento
do educando por completo (aspectos pessoas e profissionais), espera-se do educando uma
participação ativa no processo educacional visando despertar o seu autoconhecimento e seu senso
critico e reflexivo.

TERAPIAS NATURAIS 1: (Quick Massage, Reflexologia e Florais de Bach)
Este curso tem por objetivo proporcionar aos participantes conhecimentos sobre Quick Massage.
Pretende-se ainda proporcionar conhecimentos sobre Florais de Bach, preparação das Essências e
as formas corretas de indicação ao cliente. Ao final do curso, o aluno estará apto a aplicar as
técnicas no mercado de trabalho.
TERAPIAS NATURAIS 2: SHIATSU
Shiatsu é um recurso de manipulação corporal que tem como objetivo a drenagem dos canais
energéticos e colaterais (canais da acupuntura) restabelecendo, também, a circulação sanguínea
além de potencializar as defesas orgânicas e, com isso estabelecer o equilíbrio das polaridades YIN
e YANG.
O curso de Shiatsu é um curso mais avançado, pois trabalhar-se com os canais de Acupuntura.
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ENSINO FUNDAMENTAL I (1° ao 5° ANO)

LÍNGUA PORTUGUESA
Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativa, negativa, exclamativa,
interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: masculino e feminino.
Reconhecimento de frases corretas e incorretas.

MATEMÁTICA
Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão.
Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade.

Resolução de

situações-problema.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais do município, nacionais e
internacionais, recentes, divulgados na mídia local e/ou nacional.

ENSINO FUNDAMENTAL II - COMPLETO OU INCOMPLETO (6° AO 9° ANO)

LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação de diversos tipos de textos. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e
figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome,
verbo, advérbio, preposição e conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e
nominal.

MATEMÁTICA
Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais,

representação fracionária e

decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples.
Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade.
Raciocínio lógico. Resolução de situações- problema.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais do município, nacionais e
internacionais, recentes, divulgados na mídia local e/ou nacional.

ENSINO MÉDIO (CURSANDO OU COMPLETO)

LÍNGUA PORTUGUESA
Leitura e interpretação dos diversos gêneros textuais (literários e não literários). Sinônimos e
antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo,
adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Coesão e coerência textual.
Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase.

MATEMÁTICA
Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e
ponderada. Juro simples. Equação do 1º e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação
entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma,
perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de
situações-problema.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais do município, nacionais e
internacionais, recentes, divulgados na mídia local e/ou nacional.

