
CARGO: PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAL - PNSP

MUNICÍPIO ITEGO/COTEC CÓDIGOS EIXOS ATUAÇÃO /COMPONENTE(S) CURRICULARES FORMAÇÃO TURNO VAGA VENCIMENTO

1000 1 40 1.753,31

1001 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1002 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1003 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1004 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1005 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1006 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1007 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

Atribuições: Desenvolver atvidades na Educação Profssional:  Ministrar aulas nos Cursos Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Contnuada, Assessoramento Pedagógico/Acadêmico, elaboração 
de planos de ensino e material didátco pedagógico nos ITEGOS e COTEC's, incluindo os COTEC's móveis (CVT). 

CH 
semanal

ALTO PARAÍSO DE 
GOIÁS

Carmem Dutra 
Araújo

Turismo, Hospitalidade e 
Lazer

Informações e orientações turístcas sobre 
roteiros, programações, serviços e produtos de 
hotelaria, informações históricas, culturais e 
artstcas locais e outros componentes 
correlatos

Graduação em Turismo, 
Hospitalidade e Lazer ou 
graduação em qualquer área 
com Curso técnico ou Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em guia de turismo ou 
hospedagem ou lazer ou  áreas 
afns

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas   com 
domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Realiza processos de transformação e 
construção de peças artesanais com sementes 
e outras matérias primas da natureza com 
utlização de vários tpos de matérias primas 
como fbras, madeira, pedras, sementes e 
cascas, utliza técnicas de tratamento, 
preparação e transformação das matérias 
primas, retrata a cultura local e outros 
componentes correlatos

Graduação em Design de Jóias 
ou Artes Visuais ou graduação 
em qualquer área com curso 
de Formação Inicial e 
Contnuada em Bijuterias ou 
Artesanato Artstco

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
vespertno

Contabilidade geral, análise e controle dos 
documentos contábeis, registro das operações 
contábeis da empresa, apuração dos direitos, 
haveres e obrigações legais e outros 
comoponentes correlatos

Graduação em Ciências 
Contábeis ou Graduação em 
qualquer área com Curso 
Técnico em Ciências Contábeis

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Identfcação e indicação de plantas medicinais, 
aromátcas e condimentares para o uso 
humana, animal e agrícola, transmissão da 
tecnologia de cultvo, colheita, secagem, 
armazenagem e embalagem das plantas 
bioatvas, reforestamento e cultvo medicinal e 
outros componentes correlatos

Graduação Engenharia 
Agronômica ou Agroecologia 
ou Agrícola

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
vespertno

Microbiologia dos alimentos, higiene e 
manipulação de alimentos, controle normas 
sanitárias, tecnologia de Produtos  de origem 
vegetal, biotecnologia na industria de 
alimentos, tecnologia de processos de 
conservação dos alimentos, doces e conservas, 
produção de queijos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Gastronomia 

Matutno e 
vespertno

Microbiologia dos alimentos, higiene e 
manipulação de alimentos, controle normas 
sanitárias, tecnologia de Produtos  de origem 
vegetal, biotecnologia na industria de 
alimentos, tecnologia de processos de 
conservação dos alimentos, doces e conservas, 
produção de queijos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Gastronomia 

Vespertno e 
noturno

Tecnologia de alimentos de origem vegetal, 
produção de mandioca e derivados, agricultura 
orgânica, hortcultura orgânica, processamento 
e conservação de matéria prima de origem 
vegetal, empreendedorismo rural: 
cooperatvismo e associatvismo, manejo e 
conservação do solo, administração da pequena 
propriedade rural, manejo e conservação de 
pastagem, reforestamento, produçãp 
agroecológica, sustentabilade dos recursos do 
cerrado, frutcultura tropical, tranformação de 
frutas e verduras, indústrias rurais, agricultura 
familiar, comercialização de produtos agricolas 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
matutno



1008 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1009 1 40 1.753,31

1010 1 40 1.753,31

CAMPOS BELOS 1011 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1012 1 40 1.753,31

1013 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1014 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1015 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

CAMPOS VERDES 1016 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1017 Recursos Naturais Notuno 1 30 1.134,98

ALTO PARAÍSO DE 
GOIÁS

Carmem Dutra 
Araújo

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Tecnologia da 
Informação ou Sistemas de 
Informação ou Engenharia da 
Computação ou Engenharia de 
Softwares ou Redes de 
Computadores ou Sistemas 
para Internet

Matutno e 
vespertno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que buscam realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades 
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio do Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frrequências, 
atuar no combate à evasão e outras atvidades 
correlatas

Licenciatura Plena em 
qualquer área com domínio do 
Pacote Ofce.

Matutno e 
Vespertno

Carmem Dutra 
Araújo

Contabilidade geral, análise e controle dos 
documentos contábeis, registro das operações 
contábeis da empresa, apuração dos direitos, 
havere e obrigações legais e outros 
componentes correlatos

Graduação em Ciências 
Contábeis ou Graduação em 
qualquer área com Curso 
Técnico em Ciências Contábeis

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Planejamento organizacional, conceitos e 
fundamentos da área de polítcas públicas, étca 
profssional,  e outras atvidades correlatas

Graduação em Administração 
ou Ciências Economicas ou 
Gestão de Segurança Pública 
ou Polítcas Públicas  ou 
Recursos Humanos 

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
vespertno

Microbiologia dos alimentos, higiene e 
manipulação de alimentos, controle normas 
sanitárias, tecnologia de Produtos  de origem 
vegetal, biotecnologia na industria de 
alimentos, tecnologia de processos de 
conservação dos alimentos, doces e conservas, 
produção de queijos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Gastronomia 

Matutno e 
vespertno

Microbiologia dos alimentos, higiene e 
manipulação de alimentos, controle normas 
sanitárias, tecnologia de Produtos  de origem 
vegetal, biotecnologia na industria de 
alimentos, tecnologia de processos de 
conservação dos alimentos, doces e conservas, 
produção de queijos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Gastronomia 

Vespertno e 
noturno

Tecnologia de alimentos de origem vegetal, 
produção de mandioca e derivados, agricultura 
orgânica, hortcultura orgânica, processamento 
e conservação de matéria prima de origem 
vegetal, empreendedorismo rural: 
cooperatvismo e associatvismo, manejo e 
conservação do solo, administração da pequena 
propriedade rural, manejo e conservação de 
pastagem, reforestamento, produçãp 
agroecológica, sustentabilade dos recursos do 
cerrado, frutcultura tropical, tranformação de 
frutas e verduras, indústrias rurais, agricultura 
familiar, comercialização de produtos agricolas 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
matutno

Maria Sebastana 
da Silva

Realiza processos de transformação e 
construção de peças artesanais com sementes 
e outras matérias primas da natureza com 
utlização de vários tpos de matérias primas 
como fbras, madeira, pedras, sementes e 
cascas, utliza técnicas de tratamento, 
preparação e transformação das matérias 
primas, retrata a cultura local e outros 
componentes correlatos

Graduação em Design de Jóias 
ou Artes Visuais ou graduação 
em qualquer área com Curso 
de Formação Inicial e 
Contnuada nas áreas de 
lapidação de gemas, 
desenhista de jóias e bijuterias, 
artesão de biojoias ou 
Artesanato Artstco

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

AÇAFRÃO - Introdução à agricultura, histórico 
produtvo, planejamento e produção, métodos 
de manejo do solo, implementos agrícolas, 
processamento e comercialização, certfcação 
geográfca, custos e rentabilidade dos produtos 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia  
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia  ou Graduação 
em qualquer área com curso 
técnico em agropecuária ou 
agroecologia ou agrícola



CAMPOS VERDES

1018 Produção Alimentcia Notuno 1 30 1.134,98

1019 Produção Alimentcia Notuno 1 30 1.134,98

1020 Informação e Comunicação Notuno 1 30 1.134,98

1021 Gestão e Negócios Notuno 1 30 1.134,98

1022 Notuno 1 30 1.134,98

CAVALCANTE 1023 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1024 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1025 1 40 1.753,31

1026 Produção Alimentcia 1 40 1.753,31

1027 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1028 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1029 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

Maria Sebastana 
da Silva

APICULTURA - introdução à apicultura, 
manutenção e gestão de apiários, manejo das 
abelhas Apis mellíferas e melíponas, manejo e 
produção realeiras, tecnologias para 
benefciamento do própolis, cera e geleia real, 
controle e qualidade,  desenvolvimento de fora 
apícola e outros componentes correlatos

Graduação em Zootecnia     ou 
Medicina Veterinária ou 
graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Zootecnia  

LÁCTEO - Manejo e sanidade de animais, 
inseminação artfcial, administração rural, boas 
prátcas de fabricação em todos o fuxo de 
produção do leite e derivados, produção 
agroecológica de leite, manejo rotacional 
Voiasin para pequenas propriedades, 
certfcação orgânica e outros componentes 
correlatos

Graduação em Medicina 
Veterinária ou Zootecnia  ou 
graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Agropecuária ou Zootecnia

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas 

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que busca realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades  
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Comunicação Social ou 
Jornalismo ou Graduação em 
áreas afns com conhecimento 
em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio do Pacote Ofce

Carmem Dutra 
Araújo

Planejamento organizacional, conceitos e 
fundamentos da área de polítcas públicas, étca 
profssional,  e outras atvidades correlatas

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas ou 
Gestão de Segurança Pública 
ou Polítcas Públicas  ou 
Recursos Humanos 

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Realiza processos de transformação e 
construção de peças artesanais com sementes 
e outras matérias primas da natureza com 
utlização de vários tpos de matérias primas 
como fbras, madeira, pedras, sementes e 
cascas, utliza técnicas de tratamento, 
preparação e transformação das matérias 
primas, retrata a cultura local e outros 
componentes correlatos

Graduação em Design de Jóias 
ou Artes Visuais ou graduação 
em qualquer área com Curso 
de Formação Inicial e 
Contnuada em Bijuterias ou 
Artesanato Artstco

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
vespertno 

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que buscam realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades 
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Planeja e coordena a produção de mandioca e 
derivados, executa e superviosiona o 
processamento e conservação da matéria prima 
e comercialização dos produtos na indústria 
alimentcia, implantanto a polítca de controle 
da qualidade, aplicação de soluções 
tecnológicas para o aumento da produtvidade 
e outras atvidades correlatas

Graduação em Engenharia  
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia  ou Graduação 
em qualquer área com curso 
técnico em agropecuária ou 
área fm

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Microbiologia dos alimentos, higiene e 
manipulação de alimentos, controle normas 
sanitárias, tecnologia de Produtos  de origem 
vegetal, biotecnologia na industria de 
alimentos, tecnologia de processos de 
conservação dos alimentos, doces e conservas, 
produção de queijos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Gastronomia 

Matutno e 
vespertno

Microbiologia dos alimentos, higiene e 
manipulação de alimentos, controle normas 
sanitárias, tecnologia de Produtos  de origem 
vegetal, biotecnologia na industria de 
alimentos, tecnologia de processos de 
conservação dos alimentos, doces e conservas, 
produção de queijos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Gastronomia 

Vespertno e 
noturno

Tecnologia de alimentos de origem vegetal, 
produção de mandioca e derivados, agricultura 
orgânica, hortcultura orgânica, processamento 
e conservação de matéria prima de origem 
vegetal, empreendedorismo rural: 
cooperatvismo e associatvismo, manejo e 
conservação do solo, administração da pequena 
propriedade rural, manejo e conservação de 
pastagem, reforestamento, produçãp 
agroecológica, sustentabilade dos recursos do 
cerrado, frutcultura tropical, tranformação de 
frutas e verduras, indústrias rurais, agricultura 
familiar, comercialização de produtos agricolas 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
matutno



CRISTALINA 1030 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1031 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1032 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1033 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1034 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1035 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1036 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1037 1 40 1.753,31

1038 Produção Alimentcia 1 40 1.753,31

DIORAMA 1039 Ambiente e Saúde 1 40 1.753,31

1040 1 40 1.753,31

FLORES DE GOIÁS 1041 Gestão e Negócios Graduação em Administração 1 40 1.753,31

1042 Gestão e Negócios Graduação em Administração 1 40 1.753,31

1043 Gestão e Negócios Graduação em Economia 1 40 1.753,31

Genervino 
Evangelista da 
Fonseca

ARTESANATO MINERAL - Realiza processos de 
transformação e construção de peças 
artesanais com sementes e outras matérias 
primas da natureza com utlização de vários 
tpos de matérias primas como fbras, madeira, 
pedras, sementes e cascas, utliza técnicas de 
tratamento, preparação e transformação das 
matérias primas, retrata a cultura local e outros 
componentes correlatos

Graduação em Design de Jóias 
ou Artes Visuais ou graduação 
em qualquer área com Curso 
de Formação Inicial e 
Contnuada nas áreas de 
lapidação de gemas, 
desenhista de jóias e bijuterias, 
artesão de biojoias ou 
Artesanato Artstco

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolver atvidades de assessoramento na 
Educação Profssional:  Integração Escola-
Comunidade, apoio ao aluno egresso  e outras 
atvidades correlatas.

Graduação em Administração 
ou Marketng ou Tecnólogo em 
 Recursos Humanos com 
especialização em gestão de 
pessoas e domínio do Pacote 
Ofce

Matutno e 
vespertno

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Empreendedorismo, controle de estoque, 
gestão da produção, gestão de projetos, 
desenvolvimento das rotnas, organização de 
compras, planejamento organizacional, 
integração escola-comunidade, eventos,  e 
outros componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Matutno e 
vespertno

Irrigação, agricultura e hortcultura, orgânica, 
empreendedorismo rural, frutcultura 
tropica,agricultura familiar, viveiricultura e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia da 
Computação ou Tecnologia em 
Redes de Computadores ou 
Sistema de  Informação ou 
Ciências da Computação

Matutno e 
vespertno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia da 
Computação ou Tecnologia em 
Redes de Computadores ou 
Sistema de  Informação ou 
Ciências da Computação

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frrequências, 
atuar no combate à evasão e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Pedagogia com conhecimentos 
básicos de computação e 
domínio do Pacote Ofce

Matutno e 
vespertno

Segurança alimentar, produção de panifcados, 
produção de doces e salgados e outros 
componentes correlatos

Graduação em Gastronomia ou 
Alimentos ou Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Alimentos  ou Gastronomia 

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Fernando Cunha 
Júnior

Desenvolver atvidades que contribuam para 
transferência de tecnologia para o planto e 
aumento da produtvidade de plantas 
medicinais para o processamento de 
medicamentos ftoterápicos e outros 
componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
matutno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que buscam realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades 
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Carmem Dutra 
Araújo

Planejamento organizacional, recursos 
humanos,  gestão empresaria, gestão 
estratégica,  legislação trabalhista, gestão da 
qualidade, empreendedorismo, gestão 
comercial, comercio exterior, marketng 
estratétco, gestão de estoque, transporte e 
armazenamento, logistca e outros 
componentes correlatos

Matutno e 
vespertno

Planejamento organizacional, recursos 
humanos,  gestão empresaria, gestão 
estratégica,  legislação trabalhista, gestão da 
qualidade, empreendedorismo, gestão 
comercial, comercio exterior, marketng 
estratétco, gestão de estoque, transporte e 
armazenamento, logistca e outros 
componentes correlatos

Vespertno e 
noturno

Transações comerciais, caixa, gestão fnanceira, 
custos de produção, economia e mercados, 
gerenciamento fnanceiro, plano de negócios e 
investmentos, administração fnanceira e 
orçamentária, comércio exterior, direito 
econômico, macroeconomia, microeconomia; 
matemátca fnanceira e outros componentes 
corretos

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
matutno



FORMOSA 1044 Produção Alimentcia 1 40 1.753,31

1045 1 40 1.753,31

1046 Produção Alimentcia 1 40 1.753,31

1047 1 40 1.753,31

1048 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1049 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1050 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1051 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1052 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1053 1 40 1.753,31

1054 1 40 1.753,31

1055 1 40 1.753,31

IACIARA 1056 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

Carmem Dutra 
Araújo

APICULTURA - introdução à Apicultura, 
manutenção e gestão de apiários, manejo das 
abelhas Apis mellíferas e melíponas, manejo e 
produção realeiras, tecnologias para 
benefciamento do própolis, cera e geleia real, 
controle e qualidade,  desenvolvimento de fora 
apícola e outros componentes correlatos

Graduação em Zootecnia ou 
Medicina Veterinária    ou 
Graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Zootecnia  

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que buscam realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades  
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

LÁCTEO - Manejo e sanidade de animais, 
inseminação artfcial, administração rural, boas 
prátcas de fabricação em todos o fuxo de 
produção do leite e derivados, produção 
agroecológica de leite, manejo rotacional 
Voiasin para pequenas propriedades, 
certfcação orgânica e outros componentes 
correlatos

Graduação em Medicina 
Veterinária ou Zootecnia  ou 
graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Agropecuária ou Zootecnia

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Arte de falar em Público, oratória, português 
instrumental e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em Letras 
ou Pedagogia  ou Artes Cênicas

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolver atvidades  na Educação 
Profssional na área de Administração: 
empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas ou 
Engenharia de Produção  com 
domínio em Pacote Ofce

Matutno e 
vespertno

Desenvolver atvidades  na Educação 
Profssional na área de Administração: 
empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas ou 
Engenharia de Produção  com 
domínio em Pacote Ofce

Vespertno e 
noturno 

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Tecnologia da 
Informação ou Sistemas de 
Informação ou Engenharia da 
Computação ou Engenharia de 
Softwares ou Redes de 
Computadores ou Sistemas 
para Internet

Matutno e 
vespertno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Tecnologia da 
Informação ou Sistemas de 
Informação ou Engenharia da 
Computação ou Engenharia de 
Softwares ou Redes de 
Computadores ou Sistemas 
para Internet

Dedicar 
maior carga 
horária  no 
turno 
vespertno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Tecnologia da 
Informação ou Sistemas de 
Informação ou Engenharia da 
Computação ou Engenharia de 
Softwares ou Redes de 
Computadores ou Sistemas 
para Internet

Dedicar 
maior carga 
horária  no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frequências, 
atuar no combate à evasão e outras atvidades 
correlatas

Licenciatura Plena em 
qualquer área com domínio em 
Pacote Ofce

Matutno e 
Vespertno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frrequências, 
atuar no combate à evasão e outras atvidades 
correlatas

Licenciatura Plena  em 
qualquer área com domínio do 
Pacote Ofce.

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atvidades de assessoramento 
pedagógico/ Integração Escola-Comunidade e 
outras atvidades correlatas.

Graduação em Comunicação 
Social, Relações Públicas ou 
Publicidade ou Jornalismo ou 
Marketng com conhecimentos 
básicos de computação e 
domínio do Pacote Ofce

Matutno e 
Vespertno

Carmem Dutra 
Araújo

Contabilidade geral, análise e controle dos 
documentos contábeis, registro das operações 
contábeis da empresa, apuração dos direitos, 
havere e obrigações legais e outros 
componentes correlatos

Graduação em Ciências 
Contábeis 

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno



IACIARA

1057 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1058 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1059 1 40 1.753,31

IPORÁ 1060 1 40 1.753,31

ITABERAÍ 1061 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1062 Ambiente e Saúde 1 40 1.753,31

1063 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1064 Recursos Naturais Graduação em Zootecnia  1 40 1.753,31

1065 Ambiente e Saúde 1 40 1.753,31

1066 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1067 1 40 1.753,31

JANDAIA 1068 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1069 Produção Alimentcia 1 40 1.753,31

1070 Produção Alimentcia 1 40 1.753,31

Carmem Dutra 
Araújo

Desenvolver atvidades  na Educação 
Profssional na área de Administração: 
empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas 

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que buscam realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades 
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Fernando Cunha 
Júnior

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que busca realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades  
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
vespertno

Goiandira Ayres 
do Couto

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas ou 
Engenharia de Produção

Matutno e 
vespertno

Introdução à enfermagem, assistência à saúde 
do idoso e da mulher, transtornos mentais em 
idosos,  higiene pessoal, nutrição, saúde na 
terceira idade,  assistência de enfermagem, 
medicamentos e envelhecimento e outros 
componentes correlatos

Graduação em Enfermagem 
com registro no COREN

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Tecnologia de 
Informação ou Sistemas de 
Informação ou Engenharia da 
Computação ou Engenharia de 
Softwares ou Redes de 
Computadores ou Sistemas 
para Internet

Matutno e 
vespertno

Desenvolver atvidades na área de produção de 
alimentos de origem animal: reprodução e 
melhoramento genétco, zelar pelas boas 
condições da saúde e alimentação, 
desenvolvimento de técnicas de aumento de 
produtvidade e derivados de animais e outros 
componentes correlatos

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolver atvidades na área de Estétca e 
Cosmétca: utlização de técnicas e 
procedimentos para manutenção e melhoria da 
beleza nas áreas de maquiagem, estétca 
capitar, facial e corporal  e outras atvidades 
correlatas 

Graduação em Estétca e 
Cosmétca  ou Graduação em 
qualquer área com Curso 
Técnico em Imagem Pessoal

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
vespertno 

Microbiologia dos alimentos, higiene e 
manipulação de alimentos, controle normas 
sanitárias, tecnologia de Produtos  de origem 
vegetal, biotecnologia na industria de 
alimentos, tecnologia de processos de 
conservação dos alimentos, doces e conservas, 
produção de queijos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Gastronomia 

Matutno e 
vespertno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frrequências, 
atuar no combate à evasão e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena com 
conhecimentos básicos de 
computação e domínio do 
Pacote Ofce.

Matutno e 
Vespertno

Sebastão de 
Siqueira

PISCICULTURA - Característcas Gerais dos 
peixes, estudo da água, monitoramento prátco 
da qualidade da água, sistemas de criação, 
construção de viveiros, calagem e adubação de 
viveiros, nutrição e alimentação dos peixes e 
outros componentes correlatos

Graduação em Zootecnia  ou 
Medicina Veterinária ou 
graduação em qualquer área 
com curso técnico em 
Zootecnia ou Aquicultura

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

APICULTURA - introdução à Apicultura, 
manutenção e gestão de apiários, manejo das 
abelhas Apis mellíferas e melíponas, manejo e 
produção realeiras, tecnologias para 
benefciamento do própolis, cera e geleia real, 
controle e qualidade,  desenvolvimento de fora 
apícola e outros componentes correlatos

Graduação em Zootecnia     ou 
Medicina Veterinária ou 
Graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Zootecnia  

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

LÁCTEO - Manejo e sanidade de animais, 
inseminação artfcial, administração rural, boas 
prátcas de fabricação em todos o fuxo de 
produção do leite e derivados, produção 
agroecológica de leite, manejo rotacional 
Voiasin para pequenas propriedades, 
certfcação orgânica e outros componentes 
correlatos

Graduação em Medicina 
Veterinária ou Zootecnia  ou 
graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Agropecuária ou Zootecnia

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno



JANDAIA

1071 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1072 1 40 1.753,31

LUZIÂNIA 1073 Gestão e Negócios 2 40 1.753,31

1074 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1075 1 40 1.753,31

MAMBAÍ 1076 1 40 1.753,31

1077 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1078 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1079 1 40 1.753,31

1080 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1081 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1082 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

MARA ROSA 1083 Recursos Naturais Notuno 1 30 1.134,98

Sebastão de 
Siqueira

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas com 
domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frrequências, 
atuar no combate à evasão e outras atvidades 
correlatas

Licenciatura Plena em 
qualquer área  com  domínio 
do Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Genervino 
Evangelista da 
Fonseca

Desenvolver atvidades  da Educação 
Profssional/Assessoramento Pedagógico, 
Implementação de projetos e monitoramento 
de atvidades de avaliação, na execução da 
oferta de cursos e programas para 
implementação da EPT e outras atvidades 
correlatas

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Matutno e 
Noturno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia da 
Computação ou Sistema de 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Sistemas 
para Internet

Vespertno e 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frrequências, 
atuar no combate à evasão e outras atvidades 
correlatas

Licenciatura Plena em 
qualquer área  com  domínio 
do Pacote Ofce

Vespertno e 
noturno

Carmem Dutra 
Araújo

Turismo, Hospitalidade e 
Lazer

Informações e orientações turístcas sobre 
roteiros, programações, serviços e produtos de 
hotelaria, informações históricas, culturais e 
artstcas locais e outros componentes 
correlatos

Graduação em Turismo, 
Hospitalidade e Lazer ou 
graduação em qualquer área 
com Curso técnico ou Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em guia de turismo ou 
hospedagem ou lazer ou  áreas 
afns

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração  
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
matutno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas 

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que busca realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades  
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Microbiologia dos alimentos, higiene e 
manipulação de alimentos, controle normas 
sanitárias, tecnologia de Produtos  de origem 
vegetal, biotecnologia na industria de 
alimentos, tecnologia de processos de 
conservação dos alimentos, doces e conservas, 
produção de queijos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Gastronomia 

Matutno e 
vespertno

Microbiologia dos alimentos, higiene e 
manipulação de alimentos, controle normas 
sanitárias, tecnologia de Produtos  de origem 
vegetal, biotecnologia na industria de 
alimentos, tecnologia de processos de 
conservação dos alimentos, doces e conservas, 
produção de queijos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Gastronomia 

Vespertno e 
noturno

Tecnologia de alimentos de origem vegetal, 
produção de mandioca e derivados, agricultura 
orgânica, hortcultura orgânica, processamento 
e conservação de matéria prima de origem 
vegetal, empreendedorismo rural: 
cooperatvismo e associatvismo, manejo e 
conservação do solo, administração da pequena 
propriedade rural, manejo e conservação de 
pastagem, reforestamento, produçãp 
agroecológica, sustentabilade dos recursos do 
cerrado, frutcultura tropical, tranformação de 
frutas e verduras, indústrias rurais, agricultura 
familiar, comercialização de produtos agricolas 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
matutno

Maria Sebastana 
da Silva

AÇAFRÃO - Introdução à agricultura, histórico 
produtvo, planejamento e produção, métodos 
de manejo do solo, implementos agrícolas, 
processamento e comercialização, certfcação 
geográfca, custos e rentabilidade dos produtos 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia  
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia  ou Graduação 
em qualquer área com curso 
técnico em agropecuária ou 
agroecologia ou agrícola



MARA ROSA

1084 Produção Alimentcia Notuno 1 30 1.134,98

1085 Produção Alimentcia Notuno 1 30 1.134,98

1086 Gestão e Negócios Notuno 1 30 1.134,98

1087 Segurança/infraestrutura Notuno 1 30 1.134,98

1088 Ambiente e Saúde Notuno 1 30 1.134,98

1089 Informação e Comunicação Notuno 1 30 1.134,98

1090 1 30 1.134,98

MINAÇU 1091 Gestão e Negócios Notuno 1 30 1.134,98

1092 Informação e Comunicação Notuno 1 30 1.134,98

1093 Gestão e Negócios Notuno 1 30 1.134,98

1094 Recursos Naturais Notuno 1 30 1.134,98

1095 Produção Alimentcia Notuno 1 30 1.134,98

1096 Produção Alimentcia Notuno 1 30 1.134,98

1097 1 30 1.134,98

NIQUELÂNDIA 1098 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1099 Gestão e Negócios Notuno 1 40 1.134,98

Maria Sebastana 
da Silva

APICULTURA - introdução à Apicultura, 
manutenção e gestão de apiários, manejo das 
abelhas Apis mellíferas e melíponas, manejo e 
produção realeiras, tecnologias para 
benefciamento do própolis, cera e geleia real, 
controle e qualidade,  desenvolvimento de fora 
apícola e outros componentes correlatos

Graduação em Zootecnia     ou 
Graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Zootecnia  

LÁCTEO - Manejo e sanidade de animais, 
inseminação artfcial, administração rural, boas 
prátcas de fabricação em todos o fuxo de 
produção do leite e derivados, produção 
agroecológica de leite, manejo rotacional 
Voiasin para pequenas propriedades, 
certfcação orgânica e outros componentes 
correlatos

Graduação em Medicina 
Veterinária ou Zootecnia  ou 
graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Agropecuária ou Zootecnia

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Segurança do trabalho, ergonomia, direito 
aplicado ao trabalho, estatstca aplicada à 
segurança no trabalho, controle de perdas em 
segurança do trabalho, normas e 
procedimentos de segurança, higiene 
ocupacional, ações prevencionistas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Segurança do 
Trabalho ou  em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Segurança do Trabalho ou 
Tecnológico em Segurança do 
Trabalho

Introdução à higiene e segurança ocupacional, 
suporte emergencial à vida,  e outros 
componentes correlatos

Graduação em Enfermagem 
com registro no COREN

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas 

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que busca realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades 
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Maria Sebastana 
da Silva

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas 

Contabilidade geral, análise e controle dos 
documentos contábeis, registro das operações 
contábeis da empresa, apuração dos direitos, 
havere e obrigações legais e outros 
componentes correlatos

Graduação em Ciências 
Contábeis 

AÇAFRÃO - Introdução à agricultura, histórico 
produtvo, planejamento e produção, métodos 
de manejo do solo, implementos agrícolas, 
processamento e comercialização, certfcação 
geográfca, custos e rentabilidade dos produtos 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia  
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia  ou Graduação 
em qualquer área com curso 
técnico em agropecuária ou 
agroecologia ou agrícola

APICULTURA - introdução à Apicultura, 
manutenção e gestão de apiários, manejo das 
abelhas Apis mellíferas e melíponas, manejo e 
produção realeiras, tecnologias para 
benefciamento do própolis, cera e geleia real, 
controle e qualidade,  desenvolvimento de fora 
apícola e outros componentes correlatos

Graduação em Zootecnia     ou 
Graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Zootecnia  

LÁCTEO - Manejo e sanidade de animais, 
inseminação artfcial, administração rural, boas 
prátcas de fabricação em todos o fuxo de 
produção do leite e derivados, produção 
agroecológica de leite, manejo rotacional 
Voiasin para pequenas propriedades, 
certfcação orgânica e outros componentes 
correlatos

Graduação em Medicina 
Veterinária ou Zootecnia  ou 
graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Agropecuária ou Zootecnia

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que busca realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades 
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Maria Sebastana 
da Silva

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Matutno e 
vespertno

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce



NIQUELÂNDIA

1100 Informação e Comunicação 1 40 1.134,98

1101 Recursos Naturais Notuno 1 40 1.134,98

1102 Produção Alimentcia Notuno 1 40 1.134,98

1103 Produção Alimentcia Notuno 1 40 1.134,98

1104 1 40 1.753,31

1105 1 40 1.753,31

PLANALTINA 1106 Produção Alimentcia 1 40 1.753,31

1107 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1108 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1109 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1110 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1111 1 40 1.753,31

1112 1 40 1.753,31

PORANGATU 1113 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1114 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1115 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

Maria Sebastana 
da Silva

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia da 
Computação ou Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas 

Vespertno e 
noturno

AÇAFRÃO - Introdução à agricultura, histórico 
produtvo, planejamento e produção, métodos 
de manejo do solo, implementos agrícolas, 
processamento e comercialização, certfcação 
geográfca, custos e rentabilidade dos produtos 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia  
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia  ou Graduação 
em qualquer área com curso 
técnico em agropecuária ou 
agroecologia ou agrícola

APICULTURA - introdução à Apicultura, 
manutenção e gestão de apiários, manejo das 
abelhas Apis mellíferas e melíponas, manejo e 
produção realeiras, tecnologias para 
benefciamento do própolis, cera e geleia real, 
controle e qualidade,  desenvolvimento de fora 
apícola e outros componentes correlatos

Graduação em Zootecnia     ou 
Graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Zootecnia  

LÁCTEO - Manejo e sanidade de animais, 
inseminação artfcial, administração rural, boas 
prátcas de fabricação em todos o fuxo de 
produção do leite e derivados, produção 
agroecológica de leite, manejo rotacional 
Voiasin para pequenas propriedades, 
certfcação orgânica e outros componentes 
correlatos

Graduação em Medicina 
Veterinária ou Zootecnia  ou 
graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Agropecuária ou Zootecnia

Turismo, Hospitalidade e 
Lazer

Informações e orientações turístcas sobre 
roteiros, programações, serviços e produtos de 
hotelaria, informações históricas, culturais e 
artstcas locais e outros componentes 
correlatos

Graduação em Turismo, 
Hospitalidade e Lazer ou 
graduação em qualquer área 
com Curso técnico ou Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em guia de turismo ou 
hospedagem ou lazer ou  áreas 
afns

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frrequências, 
atuar no combate à evasão e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
qualquer área  com  domínio 
do Pacote Ofce

Vespertno e 
noturno

Genervino 
Evangelista da 
Fonseca

LÁCTEO - Manejo e sanidade de animais, 
inseminação artfcial, administração rural, boas 
prátcas de fabricação em todos o fuxo de 
produção do leite e derivados, produção 
agroecológica de leite, manejo rotacional 
Voiasin para pequenas propriedades, 
certfcação orgânica e outros componentes 
correlatos

Graduação em Medicina 
Veterinária ou Zootecnica ou 
graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Zootecnia ou Agropecuária  

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Matutno e 
vespertno

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia da 
Computação ou Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas 

Vespertno e 
noturno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia da 
Computação ou Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas 

Matutno e 
vespertno

Turismo, Hospitalidade e 
Lazer

Informações e orientações turístcas sobre 
roteiros, programações, serviços e produtos de 
hotelaria, informações históricas, culturais e 
artstcas locais e outros componentes 
correlatos

Graduação em Turismo, 
Hospitalidade e Lazer ou 
graduação em qualquer área 
com Curso técnico ou Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em guia de turismo ou 
hospedagem ou lazer ou  áreas 
afns

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frrequências, 
atuar no combate à evasão e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
qualquer área  com  domínio 
do Pacote Ofce

Vespertno e 
noturno

Maria Sebastana 
da Silva

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Matutno e 
vespertno

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia da 
Computação ou Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas 

Vespertno e 
noturno



PORANGATU

1116 Ambiente e Saúde Graduação em Biomedicina 1 40 1.753,31

1117 Ambiente e Saúde Graduação em Odontologia 2 40 1.753,31

1118 Ambiente e Saúde Graduação em Farmácia 1 40 1.753,31

1119 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1120 Produção Alimentcia 1 40 1.753,31

1121 Produção Alimentcia 1 40 1.753,31

1122 1 40 1.753,31

1123 1 40 1.753,31

1124 Ambiente e Saúde Notuno 1 30 1.134,98

1125 Ambiente e Saúde 2 40 1.753,31

1126 1 40 1.753,31

1127 1 40 1.753,31

POSSE 1128 Gestão e Negócios Graduação em Administração 1 40 1.753,31

1129 Gestão e Negócios Graduação em Administração 1 40 1.753,31

1130 Gestão e Negócios Graduação em Economia 1 40 1.753,31

Maria Sebastana 
da Silva

Análises clínicas, análise genétcas e 
citológaicas, análise por imagem e outros 
componentes correlatos

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Odontologia do trabalho, odontologia legal, 
endodonta, saúde coletva, ortopedia facial, 
ortopedia funcional e outros componentes 
correlatos

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Administração de medicamentos, controle de 
estoque em farmácia hospitalar, farmacologia e 
outros componentes correlatos

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

AÇAFRÃO - Introdução à agricultura, histórico 
produtvo, planejamento e produção, métodos 
de manejo do solo, implementos agrícolas, 
processamento e comercialização, certfcação 
geográfca, custos e rentabilidade dos produtos 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia  
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia  ou Graduação 
em qualquer área com curso 
técnico em agropecuária ou 
agroecologia ou agrícola

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

APICULTURA - introdução à Apicultura, 
manutenção e gestão de apiários, manejo das 
abelhas Apis mellíferas e melíponas, manejo e 
produção realeiras, tecnologias para 
benefciamento do própolis, cera e geleia real, 
controle e qualidade,  desenvolvimento de fora 
apícola e outros componentes correlatos

Graduação em Zootecnia     ou 
Medicina Veterinária ou 
Graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Zootecnia  

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

LÁCTEO - Manejo e sanidade de animais, 
inseminação artfcial, administração rural, boas 
prátcas de fabricação em todos o fuxo de 
produção do leite e derivados, produção 
agroecológica de leite, manejo rotacional 
Voiasin para pequenas propriedades, 
certfcação orgânica e outros componentes 
correlatos

Graduação em Medicina 
Veterinária ou Zootecnia  ou 
graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Agropecuária ou Zootecnia

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Prátca em eventos, prátca de oratória, 
cerimonial e protocolo, redação técnica, 
marketng em eventos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Comunicação 
Social ou Relações Públicas ou 
Publicidade ou Jornalismo ou 
Marketng com domínio do 
Pacote Ofce

Matutno e 
Vespertno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atvidades de assessoramento na 
Educação Profssional:  Integração Escola-
Comunidade, apoio ao aluno egresso  e outras 
atvidades correlatas.

Graduação em Comunicação 
Social ou Relações Públicas ou 
Publicidade ou Jornalismo ou 
Marketng com domínio do 
Pacote Ofce

Matutno e 
Vespertno

Introdução à enfermagem, assistência à saúde 
da criança, adolescente e da mulher, assistência 
de enfermagem a pacientes em estado grave e 
outros componentes correlatos

Graduação em Enfermagem 
com registro no COREN

Introdução à enfermagem, assistência à saúde 
da criança, adolescente e da mulher, assistência 
de enfermagem a pacientes em estado grave e 
outros componentes correlatos

Graduação em Enfermagem 
com registro no COREN

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que busca realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades 
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frrequências, 
atuar no combate à evasão e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
qualquer área  com  domínio 
do Pacote Ofce

Vespertno e 
noturno

Carmem Dutra 
Araújo

Planejamento organizacional, recursos 
humanos,  gestão empresaria, gestão 
estratégica,  legislação trabalhista, gestão da 
qualidade, empreendedorismo, gestão 
comercial, comercio exterior, marketng 
estratétco, gestão de estoque, transporte e 
armazenamento, logistca e outros 
componentes correlatos

Matutno e 
vespertno

Planejamento organizacional, recursos 
humanos,  gestão empresaria, gestão 
estratégica,  legislação trabalhista, gestão da 
qualidade, empreendedorismo, gestão 
comercial, comercio exterior, marketng 
estratétco, gestão de estoque, transporte e 
armazenamento, logistca e outros 
componentes correlatos

Vespertno e 
noturno

Transações comerciais, caixa, gestão fnanceira, 
custos de produção, economia e mercados, 
gerenciamento fnanceiro, plano de negócios e 
investmentos, administração fnanceira e 
orçamentária, comércio exterior, direito 
econômico, macroeconomia, microeconomia; 
matemátca fnanceira e outros componentes 
corretos

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
matutno



POSSE

1131 Produção Alimentcia 1 40 1.753,31

1132 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1133 1 40 1.753,31

1134 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1135 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1136 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1137 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1138 1 40 1.753,31

1139 1 40 1.753,31

1140 1 40 1.753,31

1141 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1142 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1143 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1144 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1145 1 40 1.753,31

1146 1 40 1.753,31

SÃO DOMINGOS 1147 Gestão e Negócios Graduação em Administração 1 40 1.753,31

Carmem Dutra 
Araújo

Planeja e coordena a produção de mandioca e 
derivados, executa e superviosiona o 
processamento e conservação da matéria prima 
e comercialização dos produtos na indústria 
alimentcia, implantanto a polítca de controle 
da qualidade, aplicação de soluções 
tecnológicas para o aumento da produtvidade 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia  
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia  ou Graduação 
em qualquer área com curso 
técnico em agropecuária ou 
área fm

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Tecnologia da 
Informação ou Sistemas de 
Informação ou Engenharia da 
Computação ou Engenharia de 
Softwares ou Redes de 
Computadores ou Sistemas 
para Internet

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frrequências, 
atuar no combate à evasão e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
qualquer área  com domínio do 
Pacote Ofce

Dedicar mais 
carga horária 
no turno 
noturno

SANTO ANTONIO 
DO DESCOBERTO

Sarah Luísa Lemos 
Kubitschek de 
Oliveira

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas ou 
Engenharia de Produção  com 
domínio em Pacote Ofce

Matutno e 
vespertno

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas ou 
Engenharia de Produção  com 
domínio em Pacote Ofce

Vespertno e 
noturno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia da 
Computação ou Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas 

Matutno e 
vespertno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia da 
Computação ou Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas 

Vespertno e 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atvidades de assessoramento na 
Educação Profssional:  Integração Escola-
Comunidade   e outras atvidades correlatas.

Graduação em Comunicação 
Social ou Relações Públicas ou 
Publicidade ou Jornalismo ou 
Marketng com conhecimentos 
básicos de computação e 
domínio do Pacote Ofce

Matutno e 
Vespertno

Turismo, Hospitalidade e 
Lazer

Informações e orientações turístcas sobre 
roteiros, programações, serviços e produtos de 
hotelaria, informações históricas, culturais e 
artstcas locais e outros componentes 
correlatos

Graduação em Turismo, 
Hospitalidade e Lazer ou 
graduação em qualquer área 
com Curso técnico ou Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em guia de turismo ou 
hospedagem ou lazer ou  áreas 
afns

Matutno e 
vespertno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que busca realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades 
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolver atvidades na área da Matemátca:  
estatstca, cálculo diferencial e integral, 
matemátca fnanceira e outros componentes 
correlatos

Licenciatura Plena em 
Matemátca 

Matutno e 
vespertno

Português instrumental, redação; inglês básico, 
intermediário, instrumental e técnico, leitura e 
escrita,  gramátca e vocabulário,  projeto 
integrador,   e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês com experiência 
comprovada

Matutno e 
noturno

Desenvolver atvidades na área da língua 
Espanhola: leitura e escrita, gramátca e 
vocabulário, projeto integrador e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Espanhol

Matutno e 
vespertno

Desenvolver atvidades na área do vestuário: 
modelagens, processo de criação - idéias, 
produção de vestuário, produção dos produtos 
de moda e outros componentes correlatos

Graduação em Design de Moda Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
matutno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frrequências, 
atuar no combate à evasão e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
qualquer área  com 
conhecimentos básicos de 
computação e domínio do 
Pacote Ofce

Matutno e 
Vespertno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frrequências, 
atuar no combate à evasão e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
qualquer área  com 
conhecimentos básicos de 
computação e domínio do 
Pacote Ofce

Dedicar mais 
carga horária 
no turno 
noturno

Carmem Dutra 
Araújo

Planejamento organizacional, recursos 
humanos,  gestão empresaria, gestão 
estratégica,  legislação trabalhista, gestão da 
qualidade, empreendedorismo, gestão 
comercial, comercio exterior, marketng 
estratétco, gestão de estoque, transporte e 
armazenamento, logistca e outros 
componentes correlatos

Matutno e 
vespertno



SÃO DOMINGOS

1148 Gestão e Negócios Graduação em Administração 1 40 1.753,31

1149 Gestão e Negócios Graduação em Economia 1 40 1.753,31

1150 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1151 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1152 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1153 Gestão e Negócios Notuno 1 30 1.134,98

1154 Informação e Comunicação Notuno 1 30 1.134,98

1155 Gestão e Negócios Notuno 1 30 1.134,98

1156 Recursos Naturais Notuno 1 30 1.134,98

1157 Produção Alimentcia Notuno 1 30 1.134,98

1158 Produção Alimentcia Notuno 1 30 1.134,98

Carmem Dutra 
Araújo

Planejamento organizacional, recursos 
humanos,  gestão empresaria, gestão 
estratégica,  legislação trabalhista, gestão da 
qualidade, empreendedorismo, gestão 
comercial, comercio exterior, marketng 
estratétco, gestão de estoque, transporte e 
armazenamento, logistca e outros 
componentes correlatos

Vespertno e 
noturno

Transações comerciais, caixa, gestão fnanceira, 
custos de produção, economia e mercados, 
gerenciamento fnanceiro, plano de negócios e 
investmentos, administração fnanceira e 
orçamentária, comércio exterior, direito 
econômico, macroeconomia, microeconomia; 
matemátca fnanceira e outros componentes 
corretos

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
matutno

SÃO JOÃO DA 
ALIANÇA

Carmem Dutra 
Araújo

Microbiologia dos alimentos, higiene e 
manipulação de alimentos, controle normas 
sanitárias, tecnologia de Produtos  de origem 
vegetal, biotecnologia na industria de 
alimentos, tecnologia de processos de 
conservação dos alimentos, doces e conservas, 
produção de queijos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Gastronomia 

Matutno e 
vespertno

Microbiologia dos alimentos, higiene e 
manipulação de alimentos, controle normas 
sanitárias, tecnologia de Produtos  de origem 
vegetal, biotecnologia na industria de 
alimentos, tecnologia de processos de 
conservação dos alimentos, doces e conservas, 
produção de queijos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Gastronomia 

Vespertno e 
noturno

Tecnologia de alimentos de origem vegetal, 
produção de mandioca e derivados, agricultura 
orgânica, hortcultura orgânica, processamento 
e conservação de matéria prima de origem 
vegetal, empreendedorismo rural: 
cooperatvismo e associatvismo, manejo e 
conservação do solo, administração da pequena 
propriedade rural, manejo e conservação de 
pastagem, reforestamento, produçãp 
agroecológica, sustentabilade dos recursos do 
cerrado, frutcultura tropical, tranformação de 
frutas e verduras, indústrias rurais, agricultura 
familiar, comercialização de produtos agricolas 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
matutno

SÃO MIGUEL DO 
ARAGUAIA

Maria Sebastana 
da Silva

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia da 
Computação ou Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas 

Contabilidade geral, análise e controle dos 
documentos contábeis, registro das operações 
contábeis da empresa, apuração dos direitos, 
havere e obrigações legais e outros 
componentes correlatos

Graduação em Ciências 
Contábeis 

AÇAFRÃO - Introdução à agricultura, histórico 
produtvo, planejamento e produção, métodos 
de manejo do solo, implementos agrícolas, 
processamento e comercialização, certfcação 
geográfca, custos e rentabilidade dos produtos 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia  
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia  ou Graduação 
em qualquer área com curso 
técnico em agropecuária ou 
agroecologia ou agrícola

APICULTURA - introdução à Apicultura, 
manutenção e gestão de apiários, manejo das 
abelhas Apis mellíferas e melíponas, manejo e 
produção realeiras, tecnologias para 
benefciamento do própolis, cera e geleia real, 
controle e qualidade,  desenvolvimento de fora 
apícola e outros componentes correlatos

Graduação em Zootecnia  ou 
Medicina Veterinária    ou 
Graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Zootecnia  

LÁCTEO - Manejo e sanidade de animais, 
inseminação artfcial, administração rural, boas 
prátcas de fabricação em todos o fuxo de 
produção do leite e derivados, produção 
agroecológica de leite, manejo rotacional 
Voiasin para pequenas propriedades, 
certfcação orgânica e outros componentes 
correlatos

Graduação em Medicina 
Veterinária ou Zootecnia  ou 
graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Agropecuária ou Zootecnia



1159 1 40 1.753,31

1160 1 40 1.753,31

1161 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1162 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1163 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

URUAÇU 1164 Gestão e Negócios Notuno 1 30 1.134,98

1165 Informação e Comunicação Notuno 1 30 1.134,98

1166 Gestão e Negócios Notuno 1 30 1.134,98

1167 Recursos Naturais Notuno 1 30 1.134,98

1168 Produção Alimentcia Notuno 1 30 1.134,98

1169 Produção Alimentcia Notuno 1 30 1.134,98

SÃO MIGUEL DO 
ARAGUAIA

Maria Sebastana 
da Silva

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que busca realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades 
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

TEREZINA DE 
GOIÁS

Carmem Dutra 
Araújo

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que busca realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturais e outras atvidades 
correlatas

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Microbiologia dos alimentos, higiene e 
manipulação de alimentos, controle normas 
sanitárias, tecnologia de Produtos  de origem 
vegetal, biotecnologia na industria de 
alimentos, tecnologia de processos de 
conservação dos alimentos, doces e conservas, 
produção de queijos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Gastronomia 

Matutno e 
vespertno

Microbiologia dos alimentos, higiene e 
manipulação de alimentos, controle normas 
sanitárias, tecnologia de Produtos  de origem 
vegetal, biotecnologia na industria de 
alimentos, tecnologia de processos de 
conservação dos alimentos, doces e conservas, 
produção de queijos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Engenharia de 
Alimentos ou Nutrição ou 
Gastronomia 

Vespertno e 
noturno

Tecnologia de alimentos de origem vegetal, 
produção de mandioca e derivados, agricultura 
orgânica, hortcultura orgânica, processamento 
e conservação de matéria prima de origem 
vegetal, empreendedorismo rural: 
cooperatvismo e associatvismo, manejo e 
conservação do solo, administração da pequena 
propriedade rural, manejo e conservação de 
pastagem, reforestamento, produçãp 
agroecológica, sustentabilade dos recursos do 
cerrado, frutcultura tropical, tranformação de 
frutas e verduras, indústrias rurais, agricultura 
familiar, comercialização de produtos agricolas 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
matutno

Maria Sebastana 
da Silva

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  ou 
Tecnólogo em  Recursos 
Humanos com domínio do 
Pacote Ofce

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia da 
Computação ou Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas 

Contabilidade geral, análise e controle dos 
documentos contábeis, registro das operações 
contábeis da empresa, apuração dos direitos, 
havere e obrigações legais e outros 
comoponentes correlatos

Graduação em Ciências 
Contábeis 

AÇAFRÃO - Introdução à agricultura, histórico 
produtvo, planejamento e produção, métodos 
de manejo do solo, implementos agrícolas, 
processamento e comercialização, certfcação 
geográfca, custos e rentabilidade dos produtos 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia  
Agronômica ou Agrícola ou 
Agroecologia  ou Graduação 
em qualquer área com curso 
técnico em agropecuária ou 
agroecologia ou agrícola

APICULTURA - introdução à Apicultura, 
manutenção e gestão de apiários, manejo das 
abelhas Apis mellíferas e melíponas, manejo e 
produção realeiras, tecnologias para 
benefciamento do própolis, cera e geleia real, 
controle e qualidade,  desenvolvimento de fora 
apícola e outros componentes correlatos

Graduação em Zootecnia  ou 
Medicina Veterinária    ou 
Graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Zootecnia  

LÁCTEO - Manejo e sanidade de animais, 
inseminação artfcial, administração rural, boas 
prátcas de fabricação em todos o fuxo de 
produção do leite e derivados, produção 
agroecológica de leite, manejo rotacional 
Voiasin para pequenas propriedades, 
certfcação orgânica e outros componentes 
correlatos

Graduação em Medicina 
Veterinária ou Zootecnia  ou 
graduação em qualquer área 
com Curso Técnico em 
Agropecuária ou Zootecnia



URUAÇU

1170 1 40 1.753,31

VALPARAÍSO 1171 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1172 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1173 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1174 Produção Cultural e Design 2 40 1.753,31

1175 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1176 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1177 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1178 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1179 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1180 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1181 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1182 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1183 1 40 1.753,31

1184 1 40 1.753,31

CARGO: PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO - PNM

Maria Sebastana 
da Silva

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Artcular e compreender todas as iniciatvas 
coletvas que busca realizar objetvos de 
interesses comuns, sendo estes  econômicos, 
sociais, polítcos e culturaise outros 
componentes correlatos

Graduação em  Ciências 
Econômicas ou Ciências Sociais 
ou Graduação em áreas afns 
com conhecimento em 
associatvismo/cooperavismo  
com domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Genervino 
Evangelista da 
Fonseca

VIOLÃO - aulas de leitura musical, individuais e 
coletvas de instrumento, ensaios de naipe e 
gerais. Elaboração de material pedagógico. 
Desenvolvimento de técnicas específcas e 
repertório e outros componentes correlatos

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área 
com Curso de Formação Inicial 
e Contnuada em música

Matutno e 
vespetno

FLAUTA DOCE  - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas de instrumento, ensaios 
de naipe e gerais. Elaboração de material 
pedagógico. Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório e outros componentes 
correlatos

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área 
com Curso de Formação Inicial 
e Contnuada em música

Matutno e 
vespetno

PRÁTICA DE ORQUESTRA - aulas de prátca de 
orquestra e de conjunto p/ grupos musicais 
diversos. Elaboração de material pedagógico p/ 
prátcas musicais coletvas. Assessoramento 
Pedagógico e acadêmico do Núcleo da Rede de 
Orquestra Jovens de Goiás. Desenvolvimento 
de técnicas específcas e repertório e outros 
componentes correlatos

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área 
com Curso de Formação Inicial 
e Contnuada em música

Matutno e 
Vespertno

VIOLINO - aulas de leitura musical, individuais e 
coletvas de instrumento, ensaios de naipe e 
gerais. Elaboração de material pedagógico. 
Desenvolvimento de técnicas específcas e 
repertório e outros componentes correlatos

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área 
com Curso de Formação Inicial 
e Contnuada em música

Matutno e 
Vespertno

VIOLA CLÁSSICA - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas de instrumento, ensaios 
de naipe e gerais. Elaboração de material 
pedagógico. Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório e outros componentes 
correlatos

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área 
com Curso de Formação Inicial 
e Contnuada em música

Matutno e 
Vespertno

VIOLONCELO - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas de instrumento, ensaios 
de naipe e gerais. Elaboração de material 
pedagógico. Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório e outros componentes 
correlatos

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área 
com Curso de Formação Inicial 
e Contnuada em música

Matutno e 
vespetno

CONTRABAIXO ACÚSTICO - aulas de leitura 
musical, individuais e coletvas de instrumento, 
ensaios de naipe e gerais. Elaboração de 
material pedagógico. Desenvolvimento de 
técnicas específcas e repertório e outros 
componentes correlatos

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área 
com Curso de Formação Inicial 
e Contnuada em música

Matutno e 
vespetno

TROMPA E TROMPETE -  aulas de leitura 
musical, individuais e coletvas de instrumento, 
ensaios de naipe e gerais. Elaboração de 
material pedagógico. Desenvolvimento de 
técnicas específcas e repertório e outros 
componentes correlatos.

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área 
com Curso de Formação Inicial 
e Contnuada em música

Matutno e 
vespetno

TROMBONE E TUBA - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas de instrumento, ensaios 
de naipe e gerais. Elaboração de material 
pedagógico. Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório e outros componentes 
correlatos

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área 
com Curso de Formação Inicial 
e Contnuada em música

Matutno e 
vespetno

CANTO CORAL - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas. Ensaios de naipe e 
gerais.  Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório. Elaboração de material 
pedagógico e outros componentes correlatos

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área 
com Curso de Formação Inicial 
e Contnuada em música

Matutno e 
vespetno

Introdução à informátca, sistemas 
operacionais,  redes de computadores, 
instalação, confguração, programas e 
softwares básicos, montagem e manutenção, 
legislação e étca aplicada à informátca e 
outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Tecnologia de 
Informação ou Sistemas de 
Informação ou Engenharia da 
Computação ou Engenharia de 
Softwares ou Redes de 
Computadores ou Sistemas 
para Internet

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Empreendedorismo, planejamento 
organizacional, recursos humanos, aspectos 
legais da administração, legislação trabalhista, 
métodos e técnicas administratvas e outros 
componentes correlatos

Graduação em Administração 
ou Ciências Econômicas  com 
domínio em Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Turismo, Hospitalidade e 
Lazer

Informações e orientações turístcas sobre 
roteiros, programações, serviços e produtos de 
hotelaria, informações históricas, culturais e 
artstcas locais e outros componentes 
correlatos

Graduação em Turismo, 
Hospitalidade e Lazer ou 
graduação em qualquer área 
com Curso técnico ou Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em guia de turismo ou 
hospedagem ou lazer ou  áreas 
afns

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Apoiar e interagir  com as áreas acadêmicas, 
colaborar na organização da oferta de cursos, 
assistência pedagógica aos professores, 
acompanhar a elaboração dos planos de curso,  
execução dos cursos,  diários, frrequências, 
atuar no combate à evasão e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena com 
conhecimentos básicos de 
computação e domínio do 
Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Atribuições: Desenvolver atvidades na Educação Profssional:  Ministrar aulas nos Cursos Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Contnuada, Assessoramento Pedagógico/Acadêmico, elaboração 
de planos de ensino e material didátco pedagógico nos ITEGOS e COTEC's, incluindo os COTEC's móveis (CVT). 



Municipio ITEGO/COTEC EIXOS ATUAÇÃO /COMPONENTE(S) CURRICULARES FORMAÇÃO TURNO VAGA VENCIMENTO

2000 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2001 Produção Cultural e Design 2 40 1.418,02

2002 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2003 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2004 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2005 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2006 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2007 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2008 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2009 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2010 Recursos Naturais 1 40 1.418,02

CAMPOS BELOS 2011 Produção Industrial 1 40 1.418,02

2012 Recursos Naturais 1 40 1.418,02

CAMPOS VERDES 2013 Produção Cultural e Design 1 30 1.110,77

2014 Recursos Naturais 1 30 1.110,77

CH 
semanal

ALTO PARAÍSO DE 
GOIÁS

Carmem Dutra 
Araújo

PRÁTICA DE ORQUESTRA - aulas de prátca de 
orquestra e de conjunto p/ grupos musicais 
diversos. Elaboração de material pedagógico p/ 
prátcas musicais coletvas. Assessoramento 
Pedagógico e acadêmico do Núcleo da Rede de 
Orquestra Jovens de Goiás. Desenvolvimento 
de técnicas específcas e repertório e outros 
componentes correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
Vespertno

VIOLINO - aulas de leitura musical, individuais e 
coletvas de instrumento, ensaios de naipe e 
gerais. Elaboração de material pedagógico. 
Desenvolvimento de técnicas específcas e 
repertório e outros componentes correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
Vespertno

VIOLA CLÁSSICA - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas de instrumento, ensaios 
de naipe e gerais. Elaboração de material 
pedagógico. Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório e outros componentes 
correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
Vespertno

VIOLONCELO - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas de instrumento, ensaios 
de naipe e gerais. Elaboração de material 
pedagógico. Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório e outros componentes 
correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
vespetno

CONTRABAIXO ACÚSTICO - aulas de leitura 
musical, individuais e coletvas de instrumento, 
ensaios de naipe e gerais. Elaboração de 
material pedagógico. Desenvolvimento de 
técnicas específcas e repertório e outros 
componentes correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
vespetno

VIOLÃO - aulas de leitura musical, individuais e 
coletvas de instrumento, ensaios de naipe e 
gerais. Elaboração de material pedagógico. 
Desenvolvimento de técnicas específcas e 
repertório e outros componentes correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
vespetno

FLAUTA DOCE  - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas de instrumento, ensaios 
de naipe e gerais. Elaboração de material 
pedagógico. Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório e outros componentes 
correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Música

Matutno e 
vespetno

TROMPA E TROMPETE -  aulas de leitura 
musical, individuais e coletvas de instrumento, 
ensaios de naipe e gerais. Elaboração de 
material pedagógico. Desenvolvimento de 
técnicas específcas e repertório e outros 
componentes correlatos.

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
vespetno

TROMBONE E TUBA - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas de instrumento, ensaios 
de naipe e gerais. Elaboração de material 
pedagógico. Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório e outros componentes 
correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
vespetno

CANTO CORAL - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas. Ensaios de naipe e 
gerais.  Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório. Elaboração de material 
pedagógico e outros componenten correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
vespetno

Controle de qualidade, análise laboratoriais,  
tecnologias agroindustriais, análise sensorial, 
análise ambiental, manejo e conservação do 
solo, conservação de manaciais, agroecologia, 
agricultura sintrópica, produção apícola, vanejo 
de vacas leiteiras, pastejo rotatvo, produção de 
aves de corte, agricultura orgânica, hotcultura 
orgânica e outros componentes correlatos

Curso Técnico Agrícola ou em 
Química com domínio do 
Pacote Ofce

Vespertno e 
noturno

Carmem Dutra 
Araújo

Curso de modelagem, corte e costura e 
montagem de peças completas do vestuário a 
partr de moldes, aplicação de técnicas de 
costura para tecidos planos  e outras atvidades 
correlatas

Curso Técnico em Modelagem 
do Vestuário ou Ensino Médio 
com curso de Formação Inicial 
e Contnuada com experiência 
profssional na área de 
modelagem, corte e costura

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
vespertno

Controle de qualidade, análise laboratoriais,  
tecnologias agroindustriais, análise sensorial, 
análise ambiental, manejo e conservação do 
solo, conservação de manaciais, agroecologia, 
agricultura sintrópica, produção apícola, vanejo 
de vacas leiteiras, pastejo rotatvo, produção de 
aves de corte, agricultura orgânica, hotcultura 
orgânica e outros componentes correlatos

Curso Técnico Agrícola ou em 
Química com domínio do 
Pacote Ofce

Vespertno e 
noturno

Maria Sebastana 
da Silva

Realiza processos de transformação e 
construção de peças artesanais com sementes 
e outras matérias primas da natureza com 
utlização de vários tpos de matérias primas 
como fbras, madeira, pedras, sementes e 
cascas, utliza técnicas de tratamento, 
preparação e transformação das matérias 
primas, retrata a cultura local e outros 
componentes correlatos

Ensino Médio com curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
nas áreas de lapidação de 
gemas ou desenhista de jóias 
ou bijuterias ou artesão de 
biojoias ou Artesanato Artstco

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Identfcação e indicação de plantas medicinais, 
aromátcas e condimentares para o uso 
humana, animal e agrícola, reforestamento e 
cultvo medicinal, transmissão da tecnologia de 
cultvo, colheita, secagem, armazenagem e 
embalagem das plantas bioatvas e outros 
componentes correlatos

Curso Técnico Agrícola com 
conhecimento em agricultura 
familiar, agroecologia e 
domínio em  Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
vespertno 



CAVALCANTE 2015 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2016 Recursos Naturais 1 40 1.418,02

CRISTALINA 2017 Produção Cultural e Design 2 40 1.418,02

2018 Produção Industrial 1 40 1.418,02

2019 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

2020 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

2021 1 40 1.418,02

2022 1 40 1.418,02

FLORES DE GOIÁS 2023 Gestão e Negócios Curso Técnico em Informátca 1 40 1.418,02

IACIARA 2024 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

ITABERAÍ 2025 Gestão e Negócios Curso Técnico em Informátca 1 40 1.418,02

Jandaia 2026 Regursos Naturais 1 40 1.418,02

2027 Produção Industrial 1 30 1.110,77

Carmem Dutra 
Araújo

Realiza processos de transformação e 
construção de peças artesanais com sementes 
e outras matérias primas da natureza com 
utlização de vários tpos de matérias primas 
como fbras, madeira, pedras, sementes e 
cascas. Utliza técnicas de tratamento, 
preparação e transformação das matérias 
primas. Retrata a cultura local e outros 
componentes correlatos

Curso Técnico em Desing de 
jóias ou Ensino Médio com 
Curos de Formação Inicial e 
Contnuada em Bijuterias ou 
Artesanato Artstco. Desejável 
experiência na área

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
vespertno

Controle de qualidade, análise laboratoriais,  
tecnologias agroindustriais, análise sensorial, 
análise ambiental, manejo e conservação do 
solo, conservação de manaciais, agroecologia, 
agricultura sintrópica, produção apícola, vanejo 
de vacas leiteiras, pastejo rotatvo, produção de 
aves de corte, agricultura orgânica, hotcultura 
orgânica e outros componentes correlatos

Curso Técnico Agrícola ou em 
Química com domínio do 
Pacote Ofce

Vespertno e 
noturno

Genervino 
Evangelista da 
Fonseca

ARTESANATO MINERAL - Realiza processos de 
transformação e construção de peças 
artesanais com sementes e outras matérias 
primas da natureza com utlização de vários 
tpos de matérias primas como fbras, madeira, 
pedras, sementes e cascas. Utliza técnicas de 
tratamento, preparação e transformação das 
matérias primas. Retrata a cultura local e 
outros componentes correlatos

Ensino Médio com curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
nas áreas de lapidação de 
gemas ou desenhista de jóias 
ou bijuterias ou artesão de 
biojoias ou Artesanato Artstco

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Modelagem, corte, costura e montagem de  
peças de vestuário sob tabela de medidas a 
partr de moldes, aplicação de técnicas de 
costura para tecidos planos e outras 
atvidades/componentes correlatos

Curso Técnico em  Vestuário 
ou Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
na área de  corte e costura

Vespertno e 
noturno

Desenvolver atvidades na área de cabeleireiro: 
química, cortes, penteados, maquiagem e 
design de sobrancelhas e outras atvidades 
correlatas

Curso Técnico em  Imagem 
Pessoal ou Ensino Médio com 
Curso de Formação Inicial e 
Contnuada em Design de 
Sombrancelha ou Cabeleireiro. 
Experiência na área

Matutno e 
Vespertno

Desenvolver atvidades na área de manicure e 
pedicure: utliza técnicas de corte, lixamento e 
esmaltação das unhas e cutlagens, realiza 
manutenção, higiene e embelezamento das 
unhas,  esfoliação, hidratação e massagem das 
mãos e dos pés e outras atvidades correlatas

Curso Técnico em  Podologia 
ou Ensino Médio com curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Podologia ou  Manicure e 
Pedicure. Experiência na área

Matutno e 
Vespertno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e 
outras atvidades correlatas

Ensino médio - Conceitos 
básicos de computação e 
domínio do Pacote Ofce 

Matutno e 
vespertno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e 
outras atvidades correlatas

Ensino médio - Conceitos 
básicos de computação e 
domínio do Pacote Ofce 

Vespertno e 
noturno

Carmem Dutra 
Araújo

Sistemas operacionais, programas e aplicatvos, 
instalação e manutenção de computadores, 
suporte de atendimento ao usuário, excel 
avançado, lógica e linguagem de programação, 
redes de computadores, técnicas de 
programação, programação para Web, 
segurança da informação, qualidade e teste de 
softwares e outras atvidades correlatas

Vespertno e 
noturno

Carmem Dutra 
Araújo

Desenvolver atvidades na área de manicure e 
pedicure: utliza técnicas de corte, lixamento e 
esmaltação das unhas e cutlagens, realiza 
manutenção, higiene e embelezamento das 
unhas,  esfoliação, hidratação e massagem das 
mãos e dos pés e outras atvidades correlatas

Curso Técnico em  Podologia 
ou Ensino Médio com curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Podologia ou  Manicure e 
Pedicure. Experiência na área

Matutno e 
vespertno

Goiandira Ayres 
do Couto

Sistemas operacionais, programas e aplicatvos, 
instalação e manutenção de computadores, 
suporte de atendimento ao usuário, excel 
avançado, lógica e linguagem de programação, 
redes de computadores, técnicas de 
programação; programação para Web, 
segurança da informação, qualidade e teste de 
softwares e outras atvidades correlatas

Matutno e 
Vespertno

Sebastão de 
Siqueira

HORTALIÇA -  Preparação do solo, planto, 
irrigação e drenagem, produção de mudas e 
transplante, uso das tecnologias, planto, 
combate às pragas, defensivos agrícolas, 
controle de qualidade colheita e logístca e 
comercialização e outros componentes 
correlatos

Curso Técnico Agrícola com 
conhecimento em agricultura 
familiar, agroecologia e 
domínio em  Pacote Ofce

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

MARCENARIA - Operação de equipamentos 
manuais e elétricos observando normas 
técnicas de segurança,  conhecimento sobre 
projetos de criação e reparação de móveis e 
peças decoratvas e outros artgos que tem a 
madeira como matéria prima principal, 
conhecimento sobre ferramentas, materiais e 
técnicas e outros componentes correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Marcenaria ou qualquer 
escolaridade com notório 
saber 

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno



LUZIÂNIA 2028 Ambiente e Saúde 2 40 1.418,02

2029 Ambiente e Saúde 2 40 1.418,02

MAMBAÍ 2030 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

2031 Recursos Naturais 1 40 1.418,02

MARA ROSA 2032 Produção Industrial Notuno 1 30 1.110,77

2033 Produção Cultural e Design Notuno 1 30 1.110,77

MINAÇU 2034 Produção Industrial 1 30 1.110,77

NIQUELÂNDIA 2035 Produção Industrial Notuno 1 30 1.110,77

2036 Produção Cultural e Design Notuno 1 30 1.110,77

2037 Informação e Comunicação Curso Técnico  em Informátca 1 30 1.110,77

2038 Produção Industrial 1 30 1.110,77

PLANALTINA 2039 Ambiente e Saúde 1 30 1.110,77

PORANGATU 2040 Produção Industrial 1 30 1.110,77

Genervino 
Evangelista da 
Fonseca

Desenvolver atvidades na área de cabeleireiro: 
química, cortes, penteados, maquiagem e 
design de sobrancelhas e outras atvidades 
correlatas

Curso Técnico em  Imagem 
Pessoal ou Ensino Médio com 
Curso de Formação Inicial e 
Contnuada em Design de 
Sombrancelha ou Cabeleireiro. 
Experiência na área

Matutno e 
Vespertno

Desenvolver atvidades na área de manicure e 
pedicure: utliza técnicas de corte, lixamento e 
esmaltação das unhas e cutlagens, realiza 
manutenção, higiene e embelezamento das 
unhas,  esfoliação, hidratação e massagem das 
mãos e dos pés e outras atvidades correlatas

Curso Técnico em  Podologia 
ou Ensino Médio com curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Podologia ou  Manicure e 
Pedicure. Experiência na área

Matutno e 
Vespertno

Carmem Dutra 
Araújo

Desenvolver atvidades na área de cabeleireiro: 
química, cortes, penteados, maquiagem e 
design de sobrancelhas e outras atvidades 
correlatas

Curso Técnico em  Imagem 
Pessoal ou Ensino Médio com 
Curso de Formação Inicial e 
Contnuada em Design de 
Sombrancelha ou Cabeleireiro 
com experiência na área

Matutno e 
Vespertno

Controle de qualidade, análise laboratoriais,  
tecnologias agroindustriais, análise sensorial, 
análise ambiental, manejo e conservação do 
solo, conservação de manaciais, agroecologia, 
agricultura sintrópica, produção apícola, vanejo 
de vacas leiteiras, pastejo rotatvo, produção de 
aves de corte, agricultura orgânica, hotcultura 
orgânica e outros componentes correlatos

Curso Técnico Agrícola ou em 
Química com domínio do 
Pacote Ofce

Matutno e 
Vespertno

Maria Sebastana 
da Silva

CERÂMICA -Identfcação dos tpos de solo, 
processamento da argila até sua fnalização, 
introdução à cerâmica, criação, planejamento, 
elaboração e desenvolvimento de modelos de 
cerâmica, normas e procedimentos de 
qualidade de saúde e segurança no trabalho e 
meio ambiente e outros componentes 
correlatos

Curso Técnico em Cerâmica ou 
Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Cerâmica com experiência 
prátca comprovada

CERÂMICA - Confecção e decoração de peças 
cerâmicas, criando e planejando a decoração 
com procedimentos de qualidade e 
preservação do meio ambiente e outros 
componentes correlatos

Curso Técnico em Ceramista 
ou Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Cerâmica  com experiência 
prátca comprovada

Maria Sebastana 
da Silva

CERÂMICA -Identfcação dos tpos de solo, 
processamento da argila até sua fnalização, 
introdução à cerâmica, criação, planejamento, 
elaboração e desenvolvimento de modelos de 
cerâmica, normas e procedimentos de 
qualidade de saúde e segurança no trabalho e 
meio ambiente e outros componentes 
correlatos

Curso Técnico em Cerâmica ou 
Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Maria Sebastana 
da Silva

CERÂMICA -Identfcação dos tpos de solo, 
processamento da argila até sua fnalização, 
introdução à cerâmica, criação, planejamento, 
elaboração e desenvolvimento de modelos de 
cerâmica, normas e procedimentos de 
qualidade de saúde e segurança no trabalho e 
meio ambiente e outros componentes 
correlatos

Curso Técnico em Cerâmica ou 
Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Cerâmica com experiência 
prátca comprovada

CERÂMICA - Confecção e decoração de peças 
cerâmicas, criando e planejando a decoração 
com procedimentos de qualidade e 
preservação do meio ambiente e outros 
componentes correlatos

Curso Técnico em Ceramista 
ou Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Cerâmica  com experiência 
prátca comprovada

Sistemas operacionais, programas e aplicatvos, 
instalação e manutenção de computadores, 
suporte de atendimento ao usuário, excel 
avançado, lógica e linguagem de programação, 
redes de computadores, técnicas de 
programação, programação para Web, 
segurança da informação, qualidade e teste de 
softwares e outras atvidades correlatas

Matutno e 
vespertno

Operação de máquina de costura industrial, 
aulas teóricas e prátcas sobre princípios da 
costura industrial, acabamentos e tecnologias, 
técnicas de risco, enfesto e corte, costura de 
peças de vestuário sob tabela de medidas e 
outros componentes correlatos

Curso Técnico em  Costura 
Industrial ou Ensino Médio 
com curso de formação inicial 
e contnuada na área de  corte 
e costura

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

Genervino 
Evangelista da 
Fonseca

Desenvolver atvidades na área de cabeleireiro: 
química, cortes, penteados, maquiagem e 
design de sobrancelhas e outras atvidades 
correlatas

Curso Técnico em  Imagem 
Pessoal ou Ensino Médio com 
Curso de Formação Inicial e 
Contnuada em Design de 
Sombrancelha ou Cabeleireiro 
com  experiência na área

Matutno e 
Vespertno

Maria Sebastana 
da Silva

CERÂMICA -Identfcação dos tpos de solo, 
processamento da argila até sua fnalização, 
introdução à cerâmica, criação, planejamento, 
elaboração e desenvolvimento de modelos de 
cerâmica, normas e procedimentos de 
qualidade de saúde e segurança no trabalho e 
meio ambiente e outros componentes 
correlatos

Curso Técnico em Cerâmica ou 
Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Cerâmica com carga 
horária de no mínimo 40 h e 
com experiência prátca 
comprovada

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno



PORANGATU

2041 Produção Cultural e Design 1 30 1.110,77

2042 Produção Industrial 1 30 1.110,77

2043 Informação e Comunicação Curso Técnico  em Informátca 1 30 1.110,77

2044 2 40 1.418,02

2045 1 40 1.418,02

POSSE 2046 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2047 Produção Cultural e Design 2 40 1.418,02

2048 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2049 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2050 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2051 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2052 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2053 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2054 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

2055 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

Maria Sebastana 
da Silva

CERÂMICA - Confecção e decoração de peças 
cerâmicas, criando e planejando a decoração 
com procedimentos de qualidade e 
preservação do meio ambiente e outros 
componentes correlatos

Curso Técnico em Ceramista 
ou Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Cerâmica   com experiência 
prátca comprovada

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno

MARCENARIA - Operação de equipamentos 
manuais e elétricos observando normas 
técnicas de segurança,  conhecimento sobre 
projetos de criação e reparação de móveis e 
peças decoratvas e outros artgos que tem a 
madeira como matéria prima principal, 
conhecimento sobre ferramentas, materiais e 
técnicas e outros componentes correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Marcenaria ou qualquer 
escolaridade com notório 
saber 

Vespertno e 
noturno

Sistemas operacionais, programas e aplicatvos, 
instalação e manutenção de computadores, 
suporte de atendimento ao usuário, excel 
avançado, lógica e linguagem de programação, 
redes de computadores, técnicas de 
programação, programação para Web, 
segurança da informação, qualidade e teste de 
softwares e outras atvidades correlatas

Matutno e 
vespertno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e 
outras atvidades correlatas

Ensino médio - Conceitos 
básicos de computação e 
domínio do Pacote Ofce 

Matutno e 
vespetno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e 
outras atvidades correlatas

Ensino médio - Conceitos 
básicos de computação e 
domínio do Pacote Ofce 

Vespertno e 
noturno

Carmem Dutra 
Araújo

PRÁTICA DE ORQUESTRA - aulas de prátca de 
orquestra e de conjunto p/ grupos musicais 
diversos. Elaboração de material pedagógico p/ 
prátcas musicais coletvas. Assessoramento 
Pedagógico e acadêmico do Núcleo da Rede de 
Orquestra Jovens de Goiás. Desenvolvimento 
de técnicas específcas e repertório e outros 
componentes correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
Vespertno

VIOLINO - aulas de leitura musical, individuais e 
coletvas de instrumento, ensaios de naipe e 
gerais. Elaboração de material pedagógico. 
Desenvolvimento de técnicas específcas e 
repertório e outros componentes correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
Vespertno

VIOLA CLÁSSICA - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas de instrumento, ensaios 
de naipe e gerais. Elaboração de material 
pedagógico. Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório e outros componentes 
correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
Vespertno

VIOLONCELO - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas de instrumento, ensaios 
de naipe e gerais. Elaboração de material 
pedagógico. Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório e outros componentes 
correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
vespetno

CONTRABAIXO ACÚSTICO - aulas de leitura 
musical, individuais e coletvas de instrumento, 
ensaios de naipe e gerais. Elaboração de 
material pedagógico. Desenvolvimento de 
técnicas específcas e repertório e outros 
componentes correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
vespetno

VIOLÃO - aulas de leitura musical, individuais e 
coletvas de instrumento, ensaios de naipe e 
gerais. Elaboração de material pedagógico. 
Desenvolvimento de técnicas específcas e 
repertório e outros componentes correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
vespetno

FLAUTA DOCE  - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas de instrumento, ensaios 
de naipe e gerais. Elaboração de material 
pedagógico. Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório e outros componentes 
correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
vespetno

TROMPA E TROMPETE -  aulas de leitura 
musical, individuais e coletvas de instrumento, 
ensaios de naipe e gerais. Elaboração de 
material pedagógico. Desenvolvimento de 
técnicas específcas e repertório e outros 
componentes correlatos.

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
vespetno

TROMBONE E TUBA - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas de instrumento, ensaios 
de naipe e gerais. Elaboração de material 
pedagógico. Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório e outros componentes 
correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
vespetno

CANTO CORAL - aulas de leitura musical, 
individuais e coletvas. Ensaios de naipe e 
gerais.  Desenvolvimento de técnicas 
específcas e repertório. Elaboração de material 
pedagógico e outros componenten correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em música

Matutno e 
vespetno



POSSE

2056 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

2057 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

2058 Gestão e Negócios Curso Técnico em Informátca 1 40 1.418,02

2059 Produção Industrial 1 40 1.418,02

2060 1 40 1.418,02

2061 Informação e Comunicação Curso Técnico  em Informátca 1 40 1.418,02

2062 2 40 1.418,02

2063 1 40 1.418,02

SÃO  DOMINGOS 2064 Gestão e Negócios Curso Técnico em Informátca 1 40 1.418,02

2065 Recursos Naturais 1 40 1.418,02

2066 Produção Industrial 1 30 1.110,77

Carmem Dutra 
Araújo

Desenvolver atvidades na área de cabeleireiro: 
química, cortes, penteados, maquiagem e 
design de sobrancelhas e outros componentes 
correlatos

Curso Técnico em  Imagem 
Pessoal ou Ensino Médio com 
Curso de Formação Inicial e 
Contnuada em Design de 
Sombrancelha ou Cabeleireiro 
com experiência na área

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
vespertno

Desenvolver atvidades na área de manicure e 
pedicure: utliza técnicas de corte, lixamento e 
esmaltação das unhas e cutlagens, realiza 
manutenção, higiene e embelezamento das 
unhas,  esfoliação, hidratação e massagem das 
mãos e dos pés e outros componentes 
correlatos

Curso Técnico em Podologia ou 
Ensino Médio com curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Podologia ou em Manicure 
e Pedicure com experiência na 
área

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
matutno

Sistemas operacionais, programas e aplicatvos, 
instalação e manutenção de computadores, 
suporte de atendimento ao usuário, excel 
avançado, lógica e linguagem de programação, 
redes de computadores, técnicas de 
programação, programação para Web, 
segurança da informação, qualidade e teste de 
softwares e outras atvidades correlatas

Matutno e 
Vespertno

SANTO ANTONIO 
DO DESCOBERTO

Sarah Luísa Lemos 
Kubitschek de 
Oliveira

Modelagem, corte, costura e montagem de  
peças de vestuário sob tabela de medidas a 
partr de moldes, aplicação de técnicas de 
costura para tecidos planos e outras 
atvidades/componentes correlatos

Curso Técnico em  Vestuário 
ou Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
na área de  corte e costura

Vespertno e 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Operação de máquina de costura industrial, 
costura de peças de vestuário sob tabela de 
medidas, risco e enfesto e corte industrial e 
outros componentes correlatos

Curso Técnico em Costura 
Industrial ou Vestuário ou 
Curso de Formação Inicial e 
Contnuada em Costureiro 
Industrial do Vestuário ou 
Cortador de Confecção 
Industrial ou áreas afns

Matutno e 
vespetno

Sistemas operacionais, programas e aplicatvos, 
instalação e manutenção de computadores, 
suporte de atendimento ao usuário, excel 
avançado, lógica e linguagem de programação, 
redes de computadores, técnicas de 
programação, programação para Web, 
segurança da informação, qualidade e teste de 
softwares e outras atvidades correlatas

Vespertno e 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e 
outras atvidades correlatas

Ensino médio - Conceitos 
básicos de computação e 
domínio do Pacote Ofce 

Matutno e 
vespetno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e 
outras atvidades correlatas

Ensino médio - Conceitos 
básicos de computação e 
domínio do Pacote Ofce 

Vespertno e 
noturno

Carmem Dutra 
Araújo

Sistemas operacionais, programas e aplicatvos, 
instalação e manutenção de computadores, 
suporte de atendimento ao usuário, excel 
avançado, lógica e linguagem de programação, 
redes de computadores, técnicas de 
programação, programação para Web, 
segurança da informação, qualidade e teste de 
softwares e outras atvidades correlatas

Matutno e 
vespertno

SÃO JOÃO DA 
ALIANÇA

Carmem Dutra 
Araújo

Controle de qualidade, análise laboratoriais,  
tecnologias agroindustriais, análise sensorial, 
análise ambiental, manejo e conservação do 
solo, conservação de manaciais, agroecologia, 
agricultura sintrópica, produção apícola, vanejo 
de vacas leiteiras, pastejo rotatvo, produção de 
aves de corte, agricultura orgânica, hotcultura 
orgânica e outros componentes correlatos

Curso Técnico Agrícola ou em 
Química com domínio do 
Pacote Ofce

Matutno e 
vespertno

SÃO MIGUEL DO 
ARAGUAIA

Maria Sebastana 
da Silva

CERÂMICA -Identfcação dos tpos de solo, 
processamento da argila até sua fnalização, 
introdução à cerâmica, criação, planejamento, 
elaboração e desenvolvimento de modelos de 
cerâmica, normas e procedimentos de 
qualidade de saúde e segurança no trabalho e 
meio ambiente e outros componentes 
correlatos

Curso Técnico em Cerâmica ou 
Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada

Dedicar 
maior carga 
horária no 
turno 
noturno



2067 Recursos Naturais 1 40 1.418,02

URUAÇU 2068 Produção Industrial Notuno 1 30 1.110,77

VALPARAÍSO 2069 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

2070 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

TEREZINA DE 
GOIÁS

Carmem Dutra 
Araújo

Controle de qualidade, análise laboratoriais,  
tecnologias agroindustriais, análise sensorial, 
análise ambiental, manejo e conservação do 
solo, conservação de manaciais, agroecologia, 
agricultura sintrópica, produção apícola, vanejo 
de vacas leiteiras, pastejo rotatvo, produção de 
aves de corte, agricultura orgânica, hotcultura 
orgânica e outros componentes correlatos

Curso Técnico Agrícola ou em 
Química com domínio do 
Pacote Ofce

Matutno e 
Vespertno

Maria Sebastana 
da Silva

CERÂMICA -Identfcação dos tpos de solo, 
processamento da argila até sua fnalização, 
introdução à cerâmica, criação, planejamento, 
elaboração e desenvolvimento de modelos de 
cerâmica, normas e procedimentos de 
qualidade de saúde e segurança no trabalho e 
meio ambiente e outros componentes 
correlatos

Curso Técnico em Cerâmica ou 
Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Contnuada

Genervino 
Evangelista da 
Fonseca

Desenvolver atvidades na área de cabeleireiro: 
química, cortes, penteados, maquiagem e 
design de sobrancelhas e outros componentes  
correlatas

Curso Técnico em  Imagem 
Pessoal ou Ensino Médio com 
Curso de Formação Inicial e 
Contnuada em Design de 
Sombrancelha ou Cabeleireiro. 
Experiência na área

Matutno e 
Vespertno

Desenvolver atvidades na área de manicure e 
pedicure: utliza técnicas de corte, lixamento e 
esmaltação das unhas e cutlagens, realiza 
manutenção, higiene e embelezamento das 
unhas,  esfoliação, hidratação e massagem das 
mãos e dos pés e outras atvidades correlatas

Curso Técnico em  Podologia 
ou Ensino Médio com curso de 
Formação Inicial e Contnuada 
em Podologia ou  Manicure e 
Pedicure. Experiência na área

Matutno e 
Vespertno
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