
EDITAL Nº 001/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO - SED

ANEXO I
CARGO: PROFESSOR DE NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAL - PNSP

Atribuições: Ministrar aulas nos Cursos Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada/exercer  atividades  de  Assessoramento Pedagógico/Acadêmico 

Municipio ITEGO/COTEC Código EIXO - FUNÇÃO ATUAÇÃO /COMPONENTE(S) CURRICULARES FORMAÇÃO TURNO VAGA(S) CH VENCIMENTO

AC
RE

Ú
N

A

1000 Graduação em Administração  1 40 1.753,31

1001 Ambiente e Saúde 1 40 1.753,31

AP
AR
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A 
D

E 
G

O
IÂ

N
IA

Luiz Rassi

1002 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1003 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1004 Gestão e Negócios 4 40 1.753,31

1005 Gestão e Negócios Graduação em Logística 2 40 1.753,31

1006 2 40 1.753,31

1007 Licenciatura Plena em Física 2 40 1.753,31

1008 Licenciatura Plena em Biologia 2 40 1.753,31

1009 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1010 Informação e Comunicação Graduação em Design Gráfico 2 40 1.753,31

1011 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1012 Informação e Comunicação 4 40 1.753,31

Luiz Humberto 
de Menezes

Gestão e 
Negócios/Recursos 

Naturais

Responsabilidade social, empreendedorismo, 
ética e relações interpessoais, fundamentos da 
administração, comunicação empresarial, 
matemática financeira, departamento pessoal, 
marketing estratégico e outros componentes 
correlatos

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Higiene e autocuidado, nutrição, farmacologia, 
microbiologia, parasitologia, fundamentos de 
enfermagem e outros componentes correlatos

Graduação em Enfermagem com 
Registro no COREN

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

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

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área com 
curso de formação inicial e 
continuada em música

Matutino e 
vespetino

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

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área com 
curso de formação inicial e 
continuada em música

Matutino e 
vespetino

Planejamento organizacional, recursos humanos, 
aspectos legais da administração, legislação 
trabalhista, métodos e técnicas administrativas e 
outros componentes correlatos

Graduação em Administração ou 
Recursos Humanos ou Ciências 
Contábeis ou Ciências Econômicas 

Matutino e 
Vespertino

Procedimentos de transporte,  armazenamento e 
distribuição  de materiais e produtos,  processos 
de compras, recebimento, movimentação, 
expedição e distribuição de materiais e produtos 
garatindo a qualidade, segurança e higiene do 
trabalho no sistema logístico e outros 
componentes correlatos

Matutino e 
Vespertino

Controle e Processos 
Industriais

Química orgânica e inorgânica, físico química, 
operações unitárias, química ambiental e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em Química ou 
Engenharia Química

Matutino e 
Vespertino

Controle e Processos 
Industriais

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de física e outros componentes correlatos

Matutino e 
Vespertino

Controle e Processos 
Industriais

Fundamentos da bioquímica, microbiologia, 
tecnologia das fermentações e outros 
componentes correlatos

Matutino e 
Vespertino

Programação de jogos, inteligência artificial, engines 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia de 
Computação ou Ciência da 
Computação com domínio em 
"Engines" ou Graduação em 
qualquer área com Curso Técnico 
em desenvolvimento de jogos

Matutino e 
Vespertino

Suítes gráficas para composição e animação de 
artes 2D e 3D, criação de conceitos de cenários e 
personagens, criação de interface gráficas com o 
jogador e outros componentes correlatos

Matutino e 
Vespertino

Composição musical e efeito sonoro e outros 
componentes correlatos

Graduação em Música com 
experiência em composição 
musical, masterização e 
sonorização

Matutino e 
Vespertino

Sistemas Operacionais e redes de computadores, 
informática básica, montagem e manutenção 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

Matutino e 
Vespertino
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Luiz Rassi

1013 Gestão e Negócios 2 40 1.753,31

1014 Gestão e Negócios 2 40 1.753,31

1015 2 40 1.753,31

BA
LI

ZA

1016 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1017 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

BA
RR

O
 A

LT
O

1018 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1019 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1020 1 40 1.753,31

BO
M

 JA
RD

IM

1021 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1022 Produção Alimentícia 1 40 1.753,31

1023 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

CA
CH

O
EI

RA
 A

LT
A

1024 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1025 Graduação em Administração  1 40 1.753,31

Atuar na docência da Educação Profissional, 
pesquisar e desenvolver: planos de ensino, 
material didático de apoio; planejar, organizar, 
isoladamente ou em conjunto, disciplinas de 
matemática e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Matemática

Matutino e 
Vespertino

Atuar na docência da Educação Profissional, 
pesquisar e desenvolver: planos de ensino, 
material didático de apoio; planejar, organizar, 
isoladamente ou em conjunto, disciplinas de 
Português/Inglês e outros componentes 
correlatos

Licenciatura Plena em Letras, 
Português/Inglês

Matutino e 
Vespertino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional/assessoramento pedagógico e outras 
atividades correlatas.

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

Matutino e 
Vespertino

Fernando Cunha 
Júnior

Agricultura geral, grandes culturas, olericultura, 
irrigação e drenagem, fruticultura, parques e 
jardins, silvicultura, defensivos agrícolas; 
topografia; extensão rural e associativismo; 
administração rural; mecanização agrícola  e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Ambiental ou  Agronômica ou 
Licenciatura Plena em Biologia ou 
áreas afins

Matutino e 
Vespertino

Montagem e manutenção de computadores, 
sistemas operacionais e redes de computadores; 
configuração e desinstalação de computadores 
isolados ou em redes; programas e softwares 
básicos, utilitários e aplicativos, Realização de 
manutenção preventiva de equipamentos de 
informática e outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Tecnologia da 
Informação,  ou Engenharia da 
Computação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores  ou Tecnologia de 
Processamento de Dados ou 
Sistema de Informação ou 
Sistemas para Internet ou Análise 
de Sistemas ou áreas afins

Vespertino e 
noturno 

Governador 
Otávio Lage

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional e outras atividades correlatas

Graduação em Administração ou 
Recursos Humanos ou Graduação 
em áreas afins

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional e outras atividades correlatas

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas ou área afim

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional, assessoramento pedagógico e 
outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em  Pedagogia 
com conhecimentos básicos de 
computação e domínio no Pacote 
Office

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Ruth Vilaça 
Correia Leite 

Cardoso

Iintrodução à informática, operação de 
microcomputadores, legislação e ética aplicada à 
informática e outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Análise de 
Sistemas ou Engenharia da 
Computação ou Graduação em 
qualquer área com Curso Técnico 
de Nível Médio em Computação

Vespertino e 
noturno 

Segurança alimentar, produção de panificados, 
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 
cozinha ou gastronomia ou 
agroindustria

Vespertino e 
noturno 

Planejamento organizacional, recursos humanos, 
aspectos legais da administração, legislação 
trabalhista e outros componentes correlatos

Graduação em Administração ou 
Recursos Humanos ou Ciências 
Contábeis ou Ciências Econômicas 
ou Logística

Vespertino e 
noturno 

Luiz Humberto 
de Menezes

Informática básica, aplicativos informatizados em 
Logística, excel avançado, tecnologia da 
informação aplicada à logística, informática 
básica para segurança e outros componentes 
correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Análise de 
Desenvolvimentos de Sistemas ou 
Rede de Computadores ou 
Sistema de Informação ou 
Processamento de Dados ou 
Engenharia da Computação ou 
Engenharia de sofware ou 
Licenciatura em Informática 

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Gestão e 
Negócios/Recursos 

Naturais

Responsabilidade social, empreendedorismo, 
ética e relações interpessoais, fundamentos da 
administração, comunicação empresarial, 
matemática financeira, departamento pessoal, 
marketing estratégico e outros componentes 
correlatos

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno
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1026 1 40 1.753,31

1027 Ambiente e Saúde 1 40 1.753,31

CA
IA

PÔ
N

IA

1028 Ambiente e Saúde 4 40 1.753,31

1029 Informação e Comunicação 3 40 1.753,31

1030 Recursos Naturais 3 40 1.753,31

1031 Gestão e Negócios 3 40 1.753,31

1032 1 40 1.753,31

CE
RE

S

1033 Graduação em Direito 1 30 1.134,98

1034 1 30 1.134,98

1035 Gestão e Negócios 1 30 1.134,98

1036 1 30 1.134,98

1037 1 40 1.753,31

1038 1 40 1.753,31

1039 1 40 1.753,31

1040 1 40 1.753,31

1041 Recursos Naturais 1 30 1.134,98

Luiz Humberto 
de Menezes

Controle de Processos 
Industriais

Fundamentos físico-químicos, tecnologia de 
materiais, introdução à tecnologia de corte e 
soldagem, comunicação e tecnologia da 
informação, leitura e interpretação de projetos, 
preparação para os processos de corte e 
soldagem, controle de processos e materiais, 
controle de qualidade dos processos de corte e 
solda, suporte técnico em ações de saúde, 
segurança e meio ambiente e outros 
componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Industrial ou Mecânica

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Higiene e autocuidado, nutrição, farmacologia, 
microbiologia, parasitologia, fundamentos de 
enfermagem e outros componentes correlatos

Graduação em Enfermagem com 
Registro no COREN

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Ruth Vilaça 
Correia Leite 

Cardoso

Higiene e autocuidado, nutrição, farmacologia, 
microbiologia, parasitologia, fundamentos de 
enfermagem e outros componentes correlatos

Graduação em Enfermagem com 
registro no COREN

Vespertino e 
noturno 

Introdução à informática, operação de 
microcomputadores, legislação e ética aplicada à 
informática e outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Análise de 
Sistemas ou Engenharia da 
Computação ou Graduação em 
qualquer área com Curso Técnico 
de Nível Médio em Computação

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Manejo de animais, administração rural, 
produção alimentícia, agroecologia, agricultura 
geral e outros componentes correlatos

Graduação em Medicina 
Veterinária ou Zootecnica ou 
Engenharia Agranômica ou 
Engenharia Agrícola

Vespertino e 
noturno 

Planejamento organizacional, recursos humanos, 
aspectos legais da administração, legislação 
trabalhista e outros componentes correlatos

Graduação em Administração ou 
Recursos Humanos ou Ciências 
Contábeis ou Ciências Econômicas 
ou Logística

Vespertino e 
noturno 

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional/assessoramento pedagógico e outras 
atividades correlatas

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

Vespertino e 
noturno 

Célio Domingos 
Mazzanetto

Ambiente e 
Saúde/Segurança

Introdução ao estudo do direito, direito aplicado 
ao trabalho e outros componentes correlatos

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Ambiente e 
Saúde/Segurança

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

Graduação em Enfermagem com 
registro no COREN

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Controle de estoque, processamento de pedidos 
e serviços ao cliente, gestão da produção, gestão 
de projetos e outros componentes correlatos

Graduação em Administração ou 
Logística com domínio em 
Marketing e Gestão da Produção

Vespertino e 
noturno 

Ambiente e 
Saúde/Segurança

Auxílio e instrumentação para profissionais nas 
intervenções odontológicas clínicas e 
hospitalares e outros componentes correlatos

Graduação em Odontologia com 
registro no CRO

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Informação e Comunicação 
Sistemas operacionais e redes de computadores, 
informática básica 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

Matutino e 
Noturno

Informação e Comunicação 
Sistemas operacionais e redes de computadores, 
informática básica 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

Vespertino e 
noturno 

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional/assessoramento pedagógico e outras 
atividades correlatas.

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

Matutino e 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional/assessoramento pedagógico e outras 
atividades correlatas

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

Vespertino e 
noturno 

Planejar, implantar, monitorar  e gerenciar 
unidades de produção de bovinos de corte/leite, 
manejo de equinos e outros componentes 
correlatos

Graduação em Veterinária ou 
Zootécnia

Dedicar maior 
carga horária no 

noturno
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1042 1 30 1.134,98
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1043 3 40 1.753,31

1044 5 40 1.753,31

1045 Segurança 5 40 1.753,31

1046 1 40 1.753,31

1047 5 40 1.753,31

1048 Recursos Naturais 5 40 1.753,31

1049 5 40 1.753,31

1050 1 40 1.753,31

1051 1 40 1.753,31

1052 Graduação em Psicologia 1 40 1.753,31

1053 3 40 1.753,31

Célio Domingos 
Mazzanetto

Informação e Comunicação 
Domínio da língua inglesa (inglês instrumental), 
da língua portuguesa (português instrumental), 
oratória e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em Letras - 
Português/Inglês com domínio da 
lingua inglesa

Vespertino e 
noturno 

Governador 
Otávio Lage

Segurança/Recursos 
Naturais/Gestão e 

Negócios/Controle e 
Processos Industriais

Informática básica, aplicativos informatizados em 
Logística, excel avançado, tecnologia da 
informação aplicada à logística, informática 
básica para segurança e outros componentes 
correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas ou área afim ou 
Graduação em qualquer área com 
curso Técnico em Informática

Matutino e 
noturno

Segurança/Recursos 
Naturais/Gestão e 

Negócios/Controle e 
Processos Industriais

Informática básica, aplicativos informatizados em 
Logística, excel avançado, tecnologia da 
informação aplicada à logística, informática 
básica para segurança e outros componentes 
correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas ou área afim ou 
Graduação em qualquer área com 
curso Técnico em Informática

Vespertino e 
noturno 

Desenho técnico arquitetônico;  ergonomia; 
controle de perdas em engenharia de segurança 
do trabalho; controle de perdas na 
administração; higiene industrial; prevenção e 
combate a sinistro, segurança do trabalho I e II,  e 
outros componentes correlatos

Graduação em qualquer área com 
Especialização em Segurança do 
Trabalho ou Graduação em 
qualquer área com Curso Técnico 
em Segurança do Trabalho ou 
áreas afins

Vespertino e 
noturno 

Segurança/Recursos 
Naturais 

Direito aplicado ao trabalho; noções de filosofia, 
sociologia e antropologia; legislação e ética 
profissional

Graduação em Direito ou 
Graduação em qualquer área com 
especialização em Segurança do 
Trabalho

Vespertino e 
noturno 

Segurança/Gestão e 
Negócios

Gestão e sistemas de qualidade; planejamento 
dos recursos e processos produtivos; 
movimentação de materiais; logística de 
mercado; administração de materiais; tributos;  
processos de suprimentos; gestão de 
transportes; logística internacional e aduaneira; 
gestão da cadeia de abastecimento, gestão de 
qualidade e produtividade, logística reversa e 
outros componentes correlatos

Graduação em Administração ou 
Graduação em qualquer área com 
especialização em Logística ou 
Graduação em qualquer área com 
Curso Técnico em Logística

Vespertino e 
noturno 

Mecanização agrícola, grandes culturas, 
olericulturas, topografia, irrigação e drenagem, 
defensivos agrícolas, fruticultura, parques e 
jardins, silvicultura, extensão rural e 
associativismo, administração rural e outros 
componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Agronômica ou Engenharia 
Ambiental ou Agrícola ou 
Graduação em qualquer área com 
Curso Técnico em Agricultura ou 
áreas afins

Vespertino e 
noturno 

Controle e Processos 
Industriais

Operações unitárias, química orgânica e  
inorgânica, físico química, bioquímica, análise 
química e quantitativa e qualitativa e outros 
componentes correlatos

Licenciatura em Química ou 
Bioquímica ou Graduação em  
Engenharia de Alimentos ou de 
Produção ou Graduação em 
qualquer área com Curso Técnico 
em Química ou Açúcar e Álcool.

Vespertino e 
noturno 

Controle e Processos 
Industriais/Gestão e 
Negócios/Recursos 

Naturais/Segurança/Desen
volvimento Educacional e 

Social

Assessoramento pedagógico  nos laboratórios de 
informática e manutenção do parque tecnológico 
da instituição

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas ou área afim, ou 
Graduação em qualquer área com 
curso Técnico em Informática ou 
com Curso Técnico  em 
Manutenção e Suporte de 
Computadores ou  com  Curso 
Técnico da áreas afins

Matutino e 
Vespertino

Controle e Processos 
Industriais/Gestão e 
Negócios/Recursos 

Naturais/Segurança/Desen
volvimento Educacional e 

Social

Assessoramento pedagógico  nos laboratórios de 
informática e manutenção do parque tecnológico 
da instituição

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas ou área afim, ou 
Graduação em qualquer área com 
curso Técnico em Informática ou 
Graduação em qualquer área com 
Curso Técnico  em Manutenção e 
Suporte de Computadores ou 
Graduação em qualquer área com  
Curso Técnico de áreas afins

Vespertino e 
noturno 

Controle e Processos 
Industriais/Gestão e 
Negócios/Recursos 

Naturais/Segurança/Desen
volvimento Educacional e 

Social

Noções de psicologia, psicologia do trabalho e 
outros componentes correlatos

Vespertino e 
noturno 

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional: relações interpessoais no trabalho e 
ética profissional/Assessoramento Pedagógico e 
outras atividades correlatas.

Licenciatura Plena em  Pedagogia 
com conhecimentos básicos de 
computação e domínio no Pacote 
Office

Matutino e 
Noturno
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1054 3 40 1.753,31

1055 2 40 1.753,31

G
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1056 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

G
O
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1057 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1058 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

G
O

IÂ
N

IA

1059 Recursos Naturais 3 40 1.753,31

1060 Recursos Naturais Graduação Geofísica 3 40 1.753,31

1061 Recursos Naturais 3 40 1.753,31

1062 Recursos Naturais 3 40 1.753,31

G
O

IÂ
N

IA

1063 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1064 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

Governador 
Otávio Lage

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional: relações interpessoais no trabalho e 
ética profissional/Assessoramento Pedagógico e 
outras atividades correlatas.

Licenciatura Plena em  Pedagogia 
com conhecimentos básicos de 
computação e domínio no Pacote 
Office

Vespertino e 
noturno 

Controle e Processos 
Industriais/Gestão e 
Negócios/Recursos 

Naturais/Segurança/Desen
volvimento Educacional e 

Social/Informação e 
Comunicação

Português instrumental, metodologia científica, 
inglês instrumental, inglês técnico e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em  Letras - 
Português/Inglês

Vespertino e 
noturno 

de Educação a 
Distância Léo 

Lince do Carmo 
Almeida

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

Graduação em Administração com 
especialização em gestão 
estratégica ou projetos

Matutino e 
Vespertino

Luiz Rassi - Real 
Conquista

Sistemas operacionais e redes de computadores, 
informática básica, montagem e manutenção 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

Matutino e 
Vespertino

Conhecimento aprofundado dos sistemas 
operacionais Windows e Linux, pacote office do 
windows e a interface do Linux e outros 
componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas ou área afim ou 
Graduação em qualquer área com 
curso Técnico em Informática

Matutino e 
Vespertino

Sebastião de 
Siqueira - Centro 

de 
Desenvolviment

o Tecnológico 
de Mineral/ 

CDTM

Atividades de prospecção, avaliação técnica e 
econômica, planejamento e extração referente 
aos recursos naturais. Operar equipamentos de 
extração mineral, sondagem, perfuração, 
amostragem e transporte. Caracterizar minérios 
sob os aspectos físico-químico, mineralogia e 
granulométrico. Executar projetos de desmonte, 
transporte e carregamento de minérios. 
Monitorar a estabilidade de rochas em minas 
subterrâneas e a céu aberto. Elaborar 
mapeamento  geológico e amostragem em 
superfície e subsolo.  Operar equipamentos de 
fragmentação, de separação mineral, separação 
sólido/líquido, hidro metalúrgicos e de secagem 
e outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia de 
Minas ou Tecnólogo em 
Mineração ou Tecnólogo em 
Pesquisa Mineral

Matutino e 
Vespertino

Atividades de coleta de informações (em terra, 
no mar, em poços ou pelo ar) tratá-las 
convenientemente e interpretá-las com o auxílio 
do conhecimento geológico. Análise de 
informações sobre os contrastes entre as 
propriedades físicas das rochas e dos minerais. 
Análise de minérios encontrados em 
profundidade p/ descobrir recursos e outros 
componentes correlatos 

Matutino e 
Vespertino

Atividades de estudo e investigação sobre as 
ações de forças da natureza sobre o planeta 
como a erosão, glaciação e desertificação. 
Pesquisas de  fósseis, minérios e topografia dos 
terrenos. Viabilidade de exploração, mapas 
geológicos, formações rochosas. Viabilidade 
econômica e técnica de jazidas, 
acompanhamento de exploração e outros 
componentes correlatos

Graduação em Geologia ou 
Engenharia da Geologia

Matutino e 
Vespertino

Atividades que definem, classificam e estudam os 
sistemas agrícolas, pecuários e florestais de 
perspectiva ecológica, social e ecônomica, 
integração de saberes do campo com o 
conhecimento técnico moderno para obter 
métodos de produção que respeitem o ambiente 
social e outros componentes correlatos

Graduação em Agroecologia ou 
Tecnólogo em Agroecologia

Matutino e 
Vespertino

Sebastião de 
Siqueira -       

OEC - Cândida 
de Morais 

Sistemas operacionais e redes de computadores, 
informática básica, montagem e manutenção 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 

Matutino e 
Vespertino

Conhecimento aprofundado dos sistemas 
operacionais Windows e Linux, pacote office do 
windows e a interface do Linux e outros 
componentes correlatos

Graduação na área de informática 
ou Tecnólogo com experiência em 
docência

Matutino e 
Vespertino



G
O

IÂ
N

IA

1065 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1066 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1067 Segurança 2 40 1.753,31

1068 Ambiente e Saúde 2 40 1.753,31

G
O

IÂ
N

IA

1069 Segurança 4 40 1.753,31

1070 Ambiente e Saúde 8 40 1.753,31

1071 Gestão e Negócios Graduação em Administração  4 40 1.753,31

1072 Segurança Graduação em Direito 2 40 1.753,31

1073 Informação e Comunicação 4 40 1.753,31

1074 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1075 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1076 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1077 Gestão e Negócios 2 40 1.753,31

1078 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1079 2 30 1.753,31

1080 Informação e Comunicação 3 40 1.753,31

1081 Segurança 3 40 1.753,31

Sebastião de 
Siqueira -       

OEC - Cândida 
de Morais 

Atuar na docência de Libras para ouvintes e 
instrutor de surdos e outros componentes 
correlatos

Licenciatura Plena em qualquer 
área com proficiência em Libras

Matutino e 
Vespertino

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de Inglês: leitura e escrita em língua inglesa, 
gramática e vocabulário da língua inglesa, projeto 
integrador e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês

Matutino e 
Vespertino

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de Espanhol: leitura e escrita em língua 
espanhola, gramática e vocabulário da língua 
espanhola, projeto integrador e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Espanhol

Matutino e 
Vespertino

SAE - Sistema de assistência de enfermagem, 
fundamentos em enfermagem, enfermagem 
clínica, saúde da mulher e da criança e outros 
componentes correlatos

Graduação em Enfermagem com 
Registro no COREN

Matutino e 
Vespertino

Sebastião de 
Siqueira 

Legislação, sistema de segurança e saúde no 
trabalho, prevenção e controle de riscos, 
tecnologias de prevenção e combate a incêndio e 
suporte emergencial à vida, meio ambiente e 
qualidade de vida. Ergonomia. Desenho técnico, 
doenças ocupacionais e outros componentes 
correlatos 

Graduação em Engenharia Civil ou 
Arquitetura ou Tecnólogo em 
Construção Civil

Matutino e 
Noturno

SAE - Sistema de assistência de enfermagem, 
fundamentos em enfermagem, enfermagem 
clínica, saúde da mulher e da criança e outros 
componentes correlatos

Graduação em Enfermagem com 
Registro no COREN

Matutino e 
Vespertino

Integrador, equalizador, itinerário formativo, 
recursos humanos, métodos e técnicas 
administrativas, empreeendedorismo,  e outros 
componentes correlatos

Matutino e 
Noturno

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar 
disciplinas na área de Direito: Introdução ao 
estudo do direito, direito aplicado ao trabalho e 
outros componentes correlatos.

Matutino e 
Vespertino

Sistemas operacionais e redes de computadores, 
informática básica, montagem e manutenção 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 

Matutino e 
Vespertino

Sistemas operacionais e redes de computadores, 
informática básica, montagem e manutenção 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 

 Vespertino e 
noturno

Atuar na docência de Libras para ouvintes e 
instrutor de surdos e outros componentes 
correlatos

Licenciatura em qualquer área 
com proficiência em Libras

Matutino e 
Noturno

Atuar na docência de Libras para ouvintes e 
instrutor de surdos e outros componentes 
correlatos

Licenciatura em qualquer área 
com proficiência em Libras

Matutino e 
Vespertino

Desenvolver planos de ensino e material 
dadático, planejar,l organizar e ministrar aulas na 
área de matemática: Matemática, estatística, 
cálculo diferencial e integral, matemática 
financeira e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Matemática 

Matutino e 
Vespertino

Desenvolver planos de ensino e material 
dadático, planejar,l organizar e ministrar aulas na 
área de matemática: Matemática, estatística, 
cálculo diferencial e integral, matemática 
financeira e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Matemática 

 Vespertino e 
noturno

Produção Cultural e 
Design/Gestão e Negócios

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

Graduação em Relações Públicas 
ou Publicidade ou Jornalismo ou 
Marketing ou áreas afins

Matutino e 
Vespertino

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de Inglês: leitura e escrita em língua inglesa, 
gramática e vocabulário da língua inglesa, projeto 
integrador e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de Espanhol: leitura e escrita em língua 
espanhola, gramática e vocabulário da língua 
espanhola, projeto integrador e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Espanhol

Vespertino e 
noturno 



G
U

AP
Ó

Luiz Rassi

1082 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1083 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

IP
O

RÁ

1084 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1085 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

IT
AG

U
AR

U

1086 1 40 1.753,31

IT
AP

AC
I

1087 1 40 1.753,31

IT
AP

U
RA

N
G

A

1088 1 40 1.753,31

JA
RA

G
U

Á

1089 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1090 1 40 1.753,31

1091 2 40 1.753,31

1092 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1093 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1094 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

JU
SS

AR
A

1095 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

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

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área com 
curso de formação inicial e 
continuada em música.

Matutino e 
vespetino

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

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área com 
curso de formação inicial e 
continuada em música.

Matutino e 
vespetino

Fernando Cunha 
Júnior

Agricultura geral, grandes culturas, olericultura, 
irrigação e drenagem, fruticultura, parques e 
jardins, silvicultura, defensivos agrícolas; 
topografia; extensão rural e associativismo, 
administração rural, mecanização agrícola  e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Ambiental ou Engenharia 
Agronômica ou Licenciatura Plena 
em  Biologia ou áreas afins

Matutino e 
Vespertino

Montagem e manutenção de computadores, 
sistemas operacionais e redes de computadores; 
configuração e desinstalação de computadores 
isolados ou em redes; programas e softwares 
básicos, utilitários e aplicativos, Realização de 
manutenção preventiva de equipamentos de 
informática e outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Tecnologia da 
Informação ou Engenharia da 
Computação ou Engenharia de 
Software ou Redes de 
Computadores  ou Tecnologia de 
Processamento de Dados ou 
Sistema de Informação ou 
Sistemas para Internet ou Análise 
de Sistemas ou áreas afins

Vespertino e 
noturno 

Celso Monteiro 
Furtado

Controle e Processos 
Industriais/Desenvolviment

o Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico - 
Gerenciar e acompanhar todas as atividades do 
COTEC que envolvem a prestação de serviço 
tecnológico (operações de produção, utilização 
eficaz dos equipamentos, matérias-primas, 
relatórios de produção) e a qualificação e outras 
atividades correlatas

Graduação em Administração ou 
Gestão ou Moda ou áreas afins 
com conhecimento em gestão de 
produção de indústria de 
confecção

Dedicar maior 
carga horária no 
turno matutino 

Célio Domingos 
Mazzanetto Informação e Comunicação 

Sistemas Operacionais e redes de computadores, 
informática básica 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

Vespertino e 
noturno 

Celso Monteiro 
Furtado

Controle e Processos 
Industriais/Desenvolviment

o Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico - 
Gerenciar e acompanhar todas as atividades do 
COTEC que envolvem a prestação de serviço 
tecnológico (operações de produção, utilização 
eficaz dos equipamentos, matérias-primas, 
relatórios de produção) e a qualificação e outras 
atividades correlatas

Graduação em Administração ou 
Gestão ou Moda ou áreas afins 
com conhecimento em gestão de 
produção de indústria de 
confecção

Dedicar maior 
carga horária no 
turno matutino 

Jovano Vieira 
Manso

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional/Assessoramento Pedagógico na área 
de Administração: Planejamento organizacional, 
recursos humanos, aspectos legais da 
administração, legislação trabalhista, métodos e 
técnicas administrativas e outros componentes 
correlatos

Graduação em Administração ou 
Recursos Humanos ou Graduação 
em áreas afins

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Controle e Processos 
Industriais/Desenvolviment

o Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico - 
Gerenciar e acompanhar todas as atividades do 
ITEGO que envolvem a prestação de serviço 
tecnológico (operações de produção, utilização 
eficaz dos equipamentos, matérias-primas, 
relatórios de produção) e a qualificação e outras 
atividades correlatas

Graduação em Administração ou 
Gestão ou Moda ou áreas afins 
com conhecimento em gestão de 
produção de indústria de 
confecção

Dedicar maior 
carga horária no 
turno matutino 

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional/Assessoramento Pedagógico e 
outras atividades correlatas

Licenciatura Plena em  Pedagogia 
com conhecimentos básicos de 
computação e domínio no Pacote 
Office

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional e outras atividades correlatas.

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas ou área afim

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

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

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área com 
curso de formação inicial e 
continuada em música

Matutino e 
vespetino

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

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área com 
curso de formação inicial e 
continuada em música

Matutino e 
vespetino

Governador 
Otávio Lage

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional e outras atividades correlatas

Graduação em Administração ou 
Recursos Humanos ou Graduação 
em áreas afins

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno
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A

1096 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1097 1 40 1.753,31

M
O
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D

IA

1098 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1099 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

PA
D
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 B
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N

AR
D

O

1100 Gestão e Negócios 2 40 1.753,31

1101 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1102 1 40 1.753,31

1103 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

PA
LM

EI
RA

S

1104 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1105 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1106 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1107 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1108 Segurança 2 40 1.753,31

PA
RA

Ú
N

A

1109 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1110 Gestão e Negócios Graduação em Administração  1 40 1.753,31

PI
RA

N
H

AS

1111 Ambiente e Saúde 3 40 1.753,31

1112 Segurança 1 40 1.753,31

Governador 
Otávio Lage

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional e outras atividades correlatas

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas ou área afim

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional, assessoramento pedagógico e 
outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em  Pedagogia 
com conhecimentos básicos de 
computação e domínio no Pacote 
Office

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Ruth Vilaça 
Correia Leite 

Cardoso

Planejamento organizacional, recursos humanos, 
aspectos legais da administração, legislação 
trabalhista e outros componentes correlatos

Graduação em Administração ou 
Recursos Humanos ou Ciências 
Contábeis ou Economia ou 
Logística

Vespertino e 
noturno 

Introdução à informática, operação de 
microcomputadores, legislação e ética aplicada à 
informática e outros componentes correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Análise de 
Sistemas ou Engenharia da 
Computação ou Graduação em 
qualquer área com Curso Técnico 
de Nível Médio em Computação

Vespertino e 
noturno 

Governador 
Otávio Lage

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional e outras atividades correlatas

Graduação em Administração ou 
Recursos Humanos ou Graduação 
em áreas afins

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional e outras atividades correlatas

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas ou área afim

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional, assessoramento pedagógico e 
outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em  Pedagogia 
com conhecimentos básicos de 
computação e domínio no Pacote 
Office

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional, assessoramento pedagógico e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia  
Agronômica ou Agrícola ou 
Engenharia Ambiental  ou 
Graduação em qualquer área com 
curso técnico em agricultura ou 
área afim

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Padre Antônio 
Vermey

Sistemas operacionais e redes de computadores, 
informática básica, montagem e manutenção 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 

Matutino e 
Vespertino

Conhecimento aprofundado dos sistemas 
operacionais Windows e Linux, pacote office do 
windows e a interface do Linux e outros 
componentes correlatos

Graduação na área de informática 
ou Tecnólogo com experiência em 
docência

Matutino e 
Vespertino

Atuar na docência de Libras para ouvintes e 
instrutor de surdos e outros componentes 
correlatos

Licenciatura Plena em qualquer 
área com proficiência em Libras

Matutino e 
Noturno

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de Inglês: leitura e escrita em língua inglesa, 
gramática e vocabulário da língua inglesa, projeto 
integrador e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de Espanhol: leitura e escrita em língua 
espanhola, gramática e vocabulário da língua 
espanhola, projeto integrador e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Espanhol

Vespertino e 
noturno 

Luiz Humberto 
de Menezes

Leitura e escrita em língua inglesa, ética e 
cidadania, gramática e vocabulário da língua 
inglesa, projeto integrador e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Planejamento organizacional, recursos humanos, 
aspectos legais da administração, legislação 
trabalhista, métodos e técnicas administrativas e 
outros componentes correlatos

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Fernando Cunha 
Júnior

Enfermagem Cirúrgica e geriátrica. assistência 
domiciliar e a pacientes em estado grave UTI e 
outros componentes correlatos

Graduação em Enfermagem com 
Registro no COREN

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Introdução ao estudo do direito, direito aplicado 
ao trabalho e outros componentes correlatos.

Graduação em Direito ou em 
qualquer área com especialização 
em Segurança do Trabalho

Vespertino e 
noturno 



PI
RA

N
H

AS

1113 Informação e Comunicação 3 40 1.753,31

1114 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1115 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1116 Informação e Comunicação 1 30 1.134,98

1117 1 40 1.753,31

1118 Ambiente e Saúde 1 40 1.753,31

PI
RE

N
Ó

PO
LI

S

1119 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1120 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1121 1 40 1.753,31

1122 Hospitalidade e Lazer 2 40 1.753,31

Q
U

IR
IN

Ó
PO

LI
S

1123 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1124 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1125 Gestão e Negócios Graduação em Administração  1 40 1.753,31

RI
O

 V
ER

D
E

1126 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1127 Gestão e Negócios Graduação em Administração  1 40 1.753,31

1128 Ambiente e Saúde 1 40 1.753,31

RU
BI

AT
AB

A

1129 1 40 1.753,31

Fernando Cunha 
Júnior

Montagem e manutenção de computadores, 
sistemas operacionais e redes de computadores, 
configuração e desinstalação de computadores 
isolados ou em redes, programas e softwares 
básicos, utilitários e aplicativos, Realização de 
manutenção preventiva de equipamentos de 
informática e outros componentes correlatos

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

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Escrita fiscal, planejamento organizacional, 
aspectos legais da administração, legislação 
trabalhista e outros componentes correlatos

Graduação em Administração ou 
Recursos Humanos ou áreas afins

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Agricultura geral, grandes culturas, olericultura, 
irrigação e drenagem, fruticultura, parques e 
jardins, silvicultura, defensivos agrícolas, 
topografia, extensão rural e associativismo, 
administração rural,mecanização agrícola e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Ambiental ou Engenharia 
Agronômica ou Zootecnia ou 
áreas afins

Matutino e 
Vespertino

Domínio da língua inglesa (inglês instrumental), 
da língua portuguesa (português instrumental), 
oratória e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em  Letras - 
Português/Inglês

Vespertino e 
noturno 

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional/assessoramento pedagógico e outras 
atividades correlatas.

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

Dedicar mais 
carga horária no 
turno noturno

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

Graduação em Estética e 
Cosmética

Vespertino e 
noturno 

Governador 
Otávio Lage

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional e outras atividades correlatas

Graduação em Administração ou 
Recursos Humanos ou Graduação 
em áreas afins

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional e outras atividades correlatas

Graduação em Ciências da 
Computação ou Sistemas de 
Informação ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistemas ou área afim

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional, assessoramento pedagógico e 
outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em  Pedagogia 
com conhecimentos básicos de 
computação e domínio no Pacote 
Office

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional, assessoramento pedagógico e 
outros componentes correlatos

Graduação em Turismo ou   ou 
Hotelaria ou área afim

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Luiz Humberto 
de Menezes

Informática básica, aplicativos informatizados em 
Logística, excel avançado, tecnologia da 
informação aplicada à logística, informática 
básica para segurança e outros componentes 
correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Análise de 
Desenvolvimentos de Sistemas ou 
Rede de Computadores ou 
Sistema de Informação ou 
Processamento de Dados ou 
Engenharia da Computação ou 
Engenharia de sofware ou 
Licenciatura em Informática 

Matutino e 
Vespertino

Leitura e escrita em língua inglesa, ética e 
cidadania, gramática e vocabulário da língua 
inglesa, projeto integrador e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês

Matutino e 
Vespertino

Planejamento organizacional, recursos humanos, 
aspectos legais da administração, legislação 
trabalhista, métodos e técnicas administrativas e 
outros componentes correlatos

Matutino e 
Vespertino

Luiz Humberto 
de Menezes

Leitura e escrita em língua inglesa, ética e 
cidadania, gramática e vocabulário da língua 
inglesa, projeto integrador e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês

Vespertino e 
noturno 

Planejamento organizacional, recursos humanos, 
aspectos legais da administração, legislação 
trabalhista, métodos e técnicas administrativas e 
outros componentes correlatos

Vespertino e 
noturno 

Higiene e autocuidado, nutrição, farmacologia, 
microbiologia, parasitologia, fundamentos de 
enfermagem e outros componentes correlatos

Graduação em Enfermagem com 
Registro no COREN

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Célio Domingos 
Mazzanetto

Informação e Comunicação 
Sistemas Operacionais e redes de computadores, 
informática básica 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.

Vespertino e 
noturno 



SA
N

CL
ER

LÂ
N

D
IA

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

1131 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1132 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1133 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1134 Segurança 1 40 1.753,31

SA
N

TA
 H

EL
EN

A

1135 Graduação em Administração  2 40 1.753,31

1136 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1137 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1138 1 40 1.753,31

1139 1 40 1.753,31

1140 2 40 1.753,31

1141 1 40 1.753,31

1142 Gestão e Negócios 1 40 1.753,31

1143 Graduação em Direito 1 40 1.753,31

1144 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1145 1 40 1.753,31

Sebastião de 
Siqueira

Integrador, equalizador, itinerário formativo, 
recursos humanos, métodos e técnicas 
administrativas, empreeendedorismo,  e outros 
componentes correlatos

Matutino e 
Vespertino

Atuar na docência de Libras para ouvintes e 
instrutor de surdos e outros componentes 
correlatos

Licenciatura Plena em qualquer 
área com proficiência em Libras

Matutino e 
Vespertino

Desenvolver planos de ensino e material 
dadático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de matemática: Matemática, estatística, 
cálculo diferencial e integral, matemática 
financeira e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Matemática 

Matutino e 
Vespertino

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de Inglês: leitura e escrita em língua inglesa, 
gramática e vocabulário da língua inglesa, projeto 
integrador e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês

Matutino e 
Vespertino

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de Espanhol: leitura e escrita em língua 
espanhola, gramática e vocabulário da língua 
espanhola, projeto integrador e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Espanhol

Matutino e 
Vespertino

Luiz Humberto 
de Menezes

Gestão e 
Negócios/Recursos 

Naturais

Responsabilidade social, empreendedorismo, 
ética e relações interpessoais, fundamentos da 
administração, comunicação empresarial, 
matemática financeira, departamento pessoal, 
marketing estratégico e outros componentes 
correlatos

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Ética e relações interpessoais, 
empreendedorismo, extensão e 
desenvolvimento rural, segurança no trabalho 
rural, introdução na zootecnia, associativismo e 
cooperativismo, avicultura de corte e postura,  e 
outros componentes correlatos

Graduação em Zootecnica ou 
Medicina Veterinária 

Matutino e 
Vespertino

Ética e relações interpessoais, 
empreendedorismo, extensão e 
desenvolvimento rural, segurança no trabalho 
rural, associativismo e cooperativismo, legislação 
e meio ambiente/direito ambiental, irrigação, 
drenagem e topografia, botânica e fisiologia 
vegeral, fundamentos de agroecologia e outros 
componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Agrônomica 

Matutino e 
Vespertino

Controle de Processos 
Industriais

Fundamentos físico-químicos, tecnologia de 
materiais, introdução à tecnologia de corte e 
soldagem, comunicação e tecnologia da 
informação, leitura e interpretação de projetos, 
preparação para os processos de corte e 
soldagem, controle de processos e materiais, 
controle de qualidade dos processos de corte e 
solda, suporte técnico em ações de saúde, 
segurança e meio ambiente e outros 
componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Industrial ou Mecânica

Matutino e 
Vespertino

Informação e 
Comunicação/Recursos 

Naturais/Gestão e 
Negócios

Domínio  da língua portuguesa (português 
instrumental), Redação, metodologia do trabalho 
científico, oratória, e outros componentes 
correlatos.

Licenciatura Plena em Letras - 
Português/Inglês 

Dedicar maior 
carga horário no 
turno noturno

Segurança/Recursos 
Naturais/Gestão e 

Negócios

Higiene e segurança no trabalho, segurança no 
trabalho rural e outros componentes correlatos

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

Matutino e 
noturno

Gestão e 
Negócios/Recursos 

Naturais

Contabilidade básica, organiza ção e controle de 
arquivo de documentos das atividades contábeis, 
registro das operações contábeis da empresa 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

Matemática, estatística, cálculo diferencial e 
integral, matemática financeira e outros 
componentes correlatas

Licenciatura Plena em 
Matemática

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Gestão e 
Negócios/Recursos 

Naturais

Legislação e meio ambiente/direito ambiental, 
legislação e políticas agrícolas, direito 
empresarial e outros componentes correlatos

Matutino e 
noturno

Informática básica, aplicativos informatizados em 
Logística, excel avançado, tecnologia da 
informação aplicada à logística, informática 
básica para segurança e outros componentes 
correlatos

Graduação em Ciências da 
Computação ou Análise de 
Desenvolvimentos de Sistemas ou 
Rede de Computadores ou 
Sistema de Informação ou 
Processamento de Dados ou 
Engenharia da Computação ou 
Engenharia de sofware ou 
Licenciatura em Informática 

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Controle e Processos 
Industriais/Gestão e 
Negócios/Recursos 

Naturais/Segurança/Desen
volvimento Educacional e 

Social

Noções de psicologia, psicologia do trabalho e 
outros componentes correlatos

Graduação em Psicologia ou 
Serviço Social

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno



SA
N

TA
 H
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A

1146 Ambiente e Saúde 1 40 1.753,31

1147 1 40 1.753,31

1148 2 40 1.753,31

SÃ
O

 S
IM

ÃO

1149 Ambiente e Saúde 1 40 1.753,31

1150 Gestão e Negócios Graduação em Administração  2 40 1.753,31

TA
Q

U
AR

AL

1151 1 40 1.753,31

TR
IN

D
AD

E

1152 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

1153 Produção Cultural e Design 1 40 1.753,31

TR
IN

D
AD

E 
- R

ot
ar

y

1154 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1155 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1156 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1157 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

TR
IN

D
AD

E 
- S

ub
pr

ef
ei

tu
ra

1158 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1159 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1160 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

1161 Informação e Comunicação 2 40 1.753,31

Luiz Humberto 
de Menezes

Higiene e autocuidado, nutrição, farmacologia, 
microbiologia, parasitologia, fundamentos de 
enfermagem e outros componentes correlatos

Graduação em Enfermagem com 
Registro no COREN

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional, assessoramento pedagógico e 
outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em qualquer 
área com conhecimentos básicos 
de computação e domínio no 
Pacote Office

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional, assessoramento pedagógico e 
outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em  Pedagogia 
com conhecimentos básicos de 
computação e domínio no Pacote 
Office

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Luiz Humberto 
de Menezes

Higiene e autocuidado, nutrição, farmacologia, 
microbiologia, parasitologia, fundamentos de 
enfermagem e outros componentes correlatos

Graduação em Enfermagem com 
Registro no COREN

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Responsabilidade social, empreendedorismo, 
ética e relações interpessoais, fundamentos da 
administração, comunicação empresarial, 
matemática financeira, departamento pessoal, 
marketing estratégico e outros componentes 
correlatos

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Celso Monteiro 
Furtado

Controle e Processos 
Industriais/Desenvolviment

o Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico - 
Gerenciar e acompanhar todas as atividades do 
COTEC que envolvem a prestação de serviço 
tecnológico (operações de produção, utilização 
eficaz dos equipamentos, matérias-primas, 
relatórios de produção) e a qualificação e outras 
atividades correlatas

Graduação em Administração ou 
Gestão ou Moda ou áreas afins 
com conhecimento em gestão de 
produção de indústria de 
confecção

Dedicar maior 
carga horária no 
turno matutino 

Sebastião de 
Siqueira

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

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área com 
curso de formação inicial e 
continuada em música.

Matutino e 
vespetino

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

Graduação em música ou 
graduação em qualquer área com 
curso de formação inicial e 
continuada em música

Matutino e 
vespetino

Sebastião de 
Siqueira 

Sistemas operacionais e redes de computadores, 
informática básica, montagem e manutenção 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 

Matutino e 
Vespertino

Conhecimento aprofundado dos sistemas 
operacionais Windows e Linux, pacote office do 
windows e a interface do Linux e outros 
componentes correlatos

Graduação na área de informática 
ou Tecnólogo com experiência em 
docência

Matutino e 
Vespertino

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de Inglês: leitura e escrita em língua inglesa, 
gramática e vocabulário da língua inglesa, projeto 
integrador e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de Espanhol: leitura e escrita em língua 
espanhola, gramática e vocabulário da língua 
espanhola, projeto integrador e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Espanhol

Vespertino e 
noturno 

Sebastião de 
Siqueira

Sistemas operacionais e redes de computadores, 
informática básica, montagem e manutenção 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 

Matutino e 
Vespertino

Conhecimento aprofundado dos sistemas 
operacionais Windows e Linux, pacote office do 
windows e a interface do Linux e outros 
componentes correlatos

Graduação na área de informática 
ou Tecnólogo com experiência em 
docência

Matutino e 
Vespertino

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de Inglês: leitura e escrita em língua inglesa, 
gramática e vocabulário da língua inglesa, projeto 
integrador e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Inglês

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Desenvolver planos de ensino e material 
didático, planejar, organizar e ministrar aulas na 
área de Espanhol: leitura e escrita em língua 
espanhola, gramática e vocabulário da língua 
espanhola, projeto integrador e outros 
componentes correlatos

Licenciatura Plena em 
Letras/Espanhol

Vespertino e 
noturno 



U
RU

AN
A

1162 Ambiente e Saúde 1 40 1.753,31

1163 Informação e Comunicação 1 40 1.753,31

1164 1 40 1.753,31

1165 Recursos Naturais 1 40 1.753,31

1166 1 40 1.753,31

CARGO: DOCENTE DE ENSINO SUPERIOR - DES I (GRADUAÇÃO)

Municipio ITEGO Código EIXO - FUNÇÃO ATUAÇÃO /COMPONENTE(S) CURRICULARES FORMAÇÃO TURNO VAGA(S) CH VENCIMENTO

G
O

IA
N

ÉS
IA 2000 Infraestrutura Licenciatura Plena em  Letras Noturno 1 20 1.069,75

2001 Infraestrutura Licenciatura Plena em  Física Noturno 1 20 1.069,75

CARGO: DOCENTE DE ENSINO SUPERIOR - DES II (PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU)

Municipio ITEGO Código EIXO - FUNÇÃO ATUAÇÃO /COMPONENTE(S) CURRICULARES FORMAÇÃO TURNO VAGA(S) CH VENCIMENTO

G
O

IA
N

ÉS
IA

3000 Infraestrutura Noturno 1 20 1.529,61

3001 Infraestrutura Noturno 1 20 1.529,61

3002 Infraestrutura 1 40 3.059,22

CARGO: DOCENTE DE ENSINO SUPERIOR – DES  III (MESTRADO)

Municipio ITEGO Código EIXO - FUNÇÃO ATUAÇÃO /COMPONENTE(S) CURRICULARES FORMAÇÃO TURNO VAGA(S) CH VENCIMENTO

G
O

IA
N

ÉS
IA

4000 Infraestrutura Noturno 1 20 2.187,50

CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO - NÍVEL SUPERIOR - AA-NS
Atribuições: Apoio Administrativo - Nível Superior - Desenvolver atividades de apoio à Gestão Escolar.

Municipio ITEGO/COTEC Código EIXO - FUNÇÃO ATUAÇÃO /COMPONENTE(S) CURRICULARES FORMAÇÃO TURNO VAGA(S) CH VENCIMENTO

G
O

IÂ
N

IA

6000 Informação e Comunicação 1 40 1.580,00

6001 2 40 1.580,00

CARGO: PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO - PNM
Atribuições:  Ministrar aulas nos Cursos Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada/exercer  atividades  de  Assessoramento Pedagógico/Acadêmico 

Municipio ITEGO/COTEC Código EIXO - FUNÇÃO ATUAÇÃO /COMPONENTE(S) CURRICULARES FORMAÇÃO TURNO VAGA(S) CH VENCIMENTO

AC
RE

Ú
N

A

5000 1 40 1.418,02
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N
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Luiz Rassi

5001 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

Celso Monteiro 
Furtado

SAE - Sistema de assistência de enfermagem, 
fundamentos em enfermagem, enfermagem 
clínica, saúde da mulher e da criança e outros 
componentes correlatos

Graduação em Enfermagem com 
registro no COREN

Vespertino e 
noturno 

Rede de computadores I e II, interface 
humano/computador, desenvolvimento de 
projetos de informática I e II, desenvolvimento 
de web, linguagem de programação II e outros 
componentes correlatos

Graduação em Ciência da 
Computação ou Sistema de 
Informação ou Redes de 
Computadores ou Análise de 
Sistema ou Engenharia da 
Computação ou área afim

Vespertino e 
noturno 

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Desenvolver atividades na docência da Educação 
Profissional/assessoramento pedagógico e outras 
atividades correlatas.

Licenciatura Plena em  Pedagogia 
com conhecimentos básicos de 
computação e domínio no Pacote 
Office

Dedicar maior 
carga horária no 
turno  noturno

Plantio, adubação, execução de tratos culturais, 
controle de pragas, colheita e beneficiamento e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia 
Agronômica ou Agrícola ou 
Florestal

Vespertino e 
noturno 

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Legislação, sistema de segurança e saúde no 
trabalho, prevenção e controle de riscos, 
tecnologias de prevenção e combate a incêndio e 
suporte emergencial à vida, meio ambiente e 
qualidade de vida. Ergonomia. Desenho técnico, 
doenças ocupacionais e outras atividades 
correlatas.

Graduação em Engenharia do 
Trabalho ou Administração ou 
Direito ou em qualquer área com 
especialização em Segurança do 
Trabalho 

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Atribuições:  Ministrar aulas no Curso de Tecnologia em Produção Cênica, nos Cursos Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada/ exercer atividades de Assessoramento Pedagógico/Acadêmico.
Atribuições: Ministrar aulas nos Cursos Tecnológicos, Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades de Assessoramento Pedagógico/Acadêmico. Desenvolver atividades 

da Educação Profissional, planos de ensino e material didático nos ITEGOS e COTEC's.

Governador 
Otávio Lage

Leitura e produção de textos acadêmicos, Inglês 
Técnico e outros componentes correlatos.

Física, Física aplicada e outros componentes 
correlatos

Atribuições:  Ministrar aulas nos Cursos Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada/exercer  atividades  de  Assessoramento Pedagógico/Acadêmico.
Atribuições: Atribuições: Ministrar aulas nos Cursos Tecnológicos, Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades de Assessoramento Pedagógico/Acadêmico. 

Desenvolver atividades da Educação Profissional, planos de ensino e material didático nos ITEGOS e COTEC's.

Governador 
Otávio Lage

Matemática, estatística, cálculo diferencial e 
integral e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em matemática 
com Pós Graduação Lato Sensu 

Legislação previdenciária e trabalhista, higiene e 
segurança do trabalho e outros componentes 
correlatos

Graduação em Direito com Pós 
Graduação Lato Sensu

Ergonomia, desenho técnico, química dos 
materiais, mecânica dos solos, topografia e 
outros componentes correlatos

Graduação em Engenharia Civil com 
Pós Graduação Lato Sensu

Noturno
Dedicar maior 

carga horária no 
turno noturno

Atribuições:  Ministrar aulas no Curso de Tecnologia em Produção Cênica, nos Cursos Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada/ exercer atividades de Assessoramento Pedagógico/Acadêmico.
Atribuições: Atribuições: Ministrar aulas nos Cursos Tecnológicos, Técnicos de Nível Médio e de Formação Inicial e Continuada. Exercer atividades de Assessoramento Pedagógico/Acadêmico. 

Desenvolver atividades da Educação Profissional, planos de ensino e material didático nos ITEGOS e COTEC's.

Governador 
Otávio Lage

Metodologia científica, disciplina optativa e 
outros componentes correlatos

Licenciatura Plena em qualquer 
área com Mestrado

DE EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA LÉO 

LINCE DO 
CARMO 

ALMEIDA

Implementar projeto instrucional de disciplina, 
atuar junto à coordenação de curso, professores 
e regentes na organização e na diagramação do 
material elaborado e outros componentes 
correlatos

Graduação na área de Informática 
ou Designer Gráfico ou área de 
Comunicação Visual

Matutino e 
Vespertino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Realizar análise do plano de curso, projetos 
pedagógicos, acompanhar a equipe de trabalho 
docente atual no ambiente virtual de ensino 
aprendizagem e outros componentes correlatos

Licenciatura Plena com 
especialização em educação a 
distância (EaD)

Matutino e 
Vespertino

Luiz Humberto 
de Menezes

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino
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Luiz Rassi

5002 Produção Cultural e Design 2 40 1.418,02

5003 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5004 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5005 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5006 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5007 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5008 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5009 Informação e Comunicação 1 40 1.418,02

5010 5 40 1.418,02

BA
LI

ZA

5011 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

BA
RR

O
 A

LT
O 5012 1 40 1.418,02

5013 1 40 1.418,02

BO
M

 JA
RD

IM

5014 1 40 1.418,02

CA
CH

O
EI

RA
 A

LT
A

5015 1 40 1.418,02

CA
IA

PÔ
N

IA

5016 Informação e Comunicação 2 40 1.418,02

5017 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

5018 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5019 2 40 1.418,02

CE
RE

S

5020 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

Desenvolve, implanta e realiza manutenção em 
jogos digitais para computadores e dispositivos 
móveis, aplica técnicas em computação gráfica, 
modelagem, animação e roteirização e outros 
componentes correlatos

Curso Técnico em 
Desenvolvimento de Jogos

Matutino e 
vespetino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office

Matutino e 
vespetino

Fernando Cunha 
Júnior

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

Ensino Médio com curso de 
qualificação profissional ou 
experiência profissional na área 
de modelagem, corte e costura

Matutino e 
noturno

Governador 
Otávio Lage

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office

Matutino e 
Vespertino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office

Vespertino e 
noturno

Ruth Vilaça 
Correia Leite 

Cardoso

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office

Matutino e 
Vespertino

Luiz Humberto 
de Menezes

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office

Matutino e 
Vespertino

Ruth Vilaça 
Correia Leite 

Cardoso

Assessoramento Pedagógico e regência nos 
laboratorios  de informática e outros 
componentes correlatos

Curso Técnico de Nível Médio em 
Informática 

Vespertino e 
noturno

Biossegurança, técnicas e tratamento das mãos e 
pés e outros componentes correlatos

Ensino Médio com curso de 
qualificação profissional em 
manicure e pedicure com 
experiência em docência

Matutino e 
Vespertino

Desenvolve com o uso da criatividade e das 
técnicas de bordado, produtos artesanais em 
diversos materiais e outros componentes 
correlatos

Ensino Médio com curso de 
qualificação profissional em 
bordado a mão, crochê e 
artesanato com experiência em 
docência

Matutino e 
Vespertino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio  - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office

Matutino e 
Vespertino

Celio Domingos 
Mazzonetto

PINTURA SOBRE TELA - identificação, preparo e 
aplicação de tintas sobre telas, utilizando 
técnicas de pintura (manuseio, preparação, 
criação de cores, pintura realística, paisagens, 
florais, animais) de acordo com as normas e 
procedimentos técnicos  de qualidade, 
segurança, higiêne e saúde, e outros 
componentes correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Continuada em 
Pintura sobre Tela  

Matutino e 
Vespertino



CE
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S

5021 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5022 Segurança 1 40 1.418,02

5023 1 40 1.418,02

5024 1 40 1.418,02

G
O

IA
N

ÉS
IA

5025 1 40 1.418,02

5026 1 40 1.418,02

5027 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5028 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5029 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

5030 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

5031 2 40 1.418,02

5032 3 40 1.418,02

G
O

IÂ
N

IA

5033 Produção Cultural e Design 2 40 1.418,02

5034 1 40 1.418,02

G
O

IÂ
N

IA

5035 4 40 1.418,02

5036 2 40 1.418,02

G
U

AP
Ó

Luiz Rassi

5037 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5038 Produção Cultural e Design 2 40 1.418,02

5039 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5040 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

Celio Domingos 
Mazzonetto

VIOLÃO - Domínio e afinação do instrumento, 
escalas de notas, formação de acordes, 
introdução à anotação de cifras, inversões, 
cifrado, transposição de tons, batidas e outros 
componentes correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Continuada em 
música/violão

Matutino e 
Vespertino

Bases tecnológicas I e II - sistema de segurança e 
saúde no trabalho, prevenção e controle de 
riscos, desenho técnico, legislação e outros 
componentes correlatos

Curso Técnico de nível médio em 
Segurança do Trabalho

Vespertino e 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio  - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office

Matutino e 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio  - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office

Vespertino e 
noturno

Governador 
Otávio Lage

Controle e Processos 
Industriais/Desenvolviment

o Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico -  laboratorista de 
química

Curso Técnico em Química ou  em 
Açúcar e Álcool  ou área afim

Matutino e 
noturno

Controle e Processos 
Industriais/Desenvolviment

o Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico -  laboratorista de 
química

Curso Técnico em Química ou  em 
Açúcar e Álcool ou área afim

Vespertino e 
noturno

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

Ensino Médio com curso de 
qualificação Profissional ou 
experiência profissional na área 
de modelagem, corte e costura

Matutino e 
noturno

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

Ensino Médio com curso de 
qualificação Profissional ou 
experiência profissional na área 
de modelagem, corte e costura

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
qualificação profissional ou 
experiência  profissional 
comprovada na área de 
Cabeleireiro

Matutino e 
vepertino

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

Ensino Médio com curso de 
qualificação profissional ou 
experiência profissional 
comprovada na área de Manicure 
e Pedicure

Matutino e 
Vespertino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
Vespertino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Vespertino e 
noturno

Luiz Rassi - Real 
Conquita

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

Ensino Médio com curso de 
qualificação profissional ou 
experiência profissional na área 
de modelagem, corte e costura

Matutino e 
Vespertino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Vespertino e 
noturno

Sebastião de 
Siqueira

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
Vespertino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Vespertino e 
noturno

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino
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Luiz Rassi

5041 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5042 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5043 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5044 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5045 1 40 1.418,02

IP
O

RÁ 5046 1 40 1.418,02

IT
AG

U
AR

U

5047 1 40 1.418,02

5048 1 40 1.418,02

5049 1 40 1.418,02

5050 1 40 1.418,02

5051 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

IT
AP

AC
I

5052 Informação e Comunicação 1 40 1.418,02

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
vespetino

Fernando Cunha 
Júnior

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Dedicar maior 
carga horária no 
turno noturno

Celso Monteiro 
Furtado

Controle e Processos 
Industriais

Assessoramento laboratorial - realiza riscos, 
enfesto e corte industrial na produção em série 
de peças de vestuário, conforme moldes e 
especificações definidas, bem como as formas 
adequadas de armazenagem dos tecidos, de 
acordo com as normas e procedimentos técnicos 
de qualidade, segurança, higiene e saúde. 
Operacionaliza o software Audaces para 
desenvolver  moldes de acordo com tabelas e 
amostras estabelecidas pela empresa, graduar 
bases e acompanhar a confecção das peças, fazer 
encaixes com qualidade e aproveitamento do 
tecido e outras atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
"Pacote Office", conhecimentos 
em corte, tecidos, encaixe, 
enfesto, planejamento de risco e 
de corte, procedimentos de 
segurança, descarte e resíduos, 
modelagem, sistema CAD, 
digitalização, edição, 
planejamento, ampliação e 
redução de moldes e plotagem

Matutino e 
Vespertino

Controle e Processos 
Industriais

Assessoramento laboratorial - realiza riscos, 
enfesto e corte industrial na produção em série 
de peças de vestuário, conforme moldes e 
especificações definidas, bem como as formas 
adequadas de armazenagem dos tecidos, de 
acordo com as normas e procedimentos técnicos 
de qualidade, segurança, higiene e saúde. 
Operacionaliza o software Audaces para 
desenvolver  moldes de acordo com tabelas e 
amostras estabelecidas pela empresa, graduar 
bases e acompanhar a confecção das peças, fazer 
encaixes com qualidade e aproveitamento do 
tecido e outras atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
"Pacote Office", conhecimentos 
em corte, tecidos, encaixe, 
enfesto, planejamento de risco e 
de corte, procedimentos de 
segurança, descarte e resíduos, 
modelagem, sistema CAD, 
digitalização, edição, 
planejamento, ampliação e 
redução de moldes e plotagem

Vespertino e 
noturno

Controle e Processos 
Industriais

Assessoramento laboratorial - realiza riscos, 
enfesto e corte industrial na produção em série 
de peças de vestuário, conforme moldes e 
especificações definidas, bem como as formas 
adequadas de armazenagem dos tecidos, de 
acordo com as normas e procedimentos técnicos 
de qualidade, segurança, higiene e saúde. 
Operacionaliza o software Audaces para 
desenvolver  moldes de acordo com tabelas e 
amostras estabelecidas pela empresa, graduar 
bases e acompanhar a confecção das peças, fazer 
encaixes com qualidade e aproveitamento do 
tecido e outras atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
"Pacote Office", conhecimentos 
em corte, tecidos, encaixe, 
enfesto, planejamento de risco e 
de corte, procedimentos de 
segurança, descarte e resíduos, 
modelagem, sistema CAD, 
digitalização, edição, 
planejamento, ampliação e 
redução de moldes e plotagem

Dedicar maior 
carga horária no 
turno matutino

Controle e Processos 
Industriais

Operação de máquina de costura industrial, 
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 
continuada na área de corte e 
costura

Vespertino e 
noturno

Corta, costura e monta peças íntimas e moda 
praia completa a partir de moldes pré-definidos, 
aplica as técnicas de costura para tecidos planos 
e outros componentes correlatos

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

Matutino e 
Vespertino

Célio Domingos 
Mazzonetto

Instalação e configuração de servidores, 
elementos de interlocução de redes de 
computadores e outros componentes correlatos

Curso Técnico de nível médio em 
Informática

Vespertino e 
noturno
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5053 2 40 1.418,02

5054 1 40 1.418,02

5055 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02
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5056 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5057 Produção Cultural e Design 2 40 1.418,02

5058 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5059 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5060 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5061 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5062 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5063 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5064 2 40 1.418,02

5065 3 40 1.418,02

5066 1 40 1.418,02

JU
SS

AR
A 5067 1 40 1.418,02

Celso Monteiro 
Furtado

Controle e Processos 
Industriais

Assessoramento laboratorial - realiza riscos, 
enfesto e corte industrial na produção em série 
de peças de vestuário, conforme moldes e 
especificações definidas, bem como as formas 
adequadas de armazenagem dos tecidos, de 
acordo com as normas e procedimentos técnicos 
de qualidade, segurança, higiene e saúde. 
Operacionaliza o software Audaces para 
desenvolver  moldes de acordo com tabelas e 
amostras estabelecidas pela empresa, graduar 
bases e acompanhar a confecção das peças, fazer 
encaixes com qualidade e aproveitamento do 
tecido e outras atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
"Pacote Office", conhecimentos 
em corte, tecidos, encaixe, 
enfesto, planejamento de risco e 
de corte, procedimentos de 
segurança, descarte e resíduos, 
modelagem, sistema CAD, 
digitalização, edição, 
planejamento, ampliação e 
redução de moldes e plotagem

Matutino e 
Vespertino

Controle e Processos 
Industriais

Operação de máquina de costura industrial, 
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 
continuada na área de  corte e 
costura

Vespertino e 
noturno

Corta, costura e monta peças íntimas e moda 
praia completa a partir de moldes pré-definidos, 
aplica as técnicas de costura para tecidos planos 
e outros componentes correlatos

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

Matutino e 
Vespertino

Jovano Vieira 
Manso

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

Controle e Processos 
Industriais

Assessoramento laboratorial - realiza riscos, 
enfesto e corte industrial na produção em série 
de peças de vestuário, conforme moldes e 
especificações definidas, bem como as formas 
adequadas de armazenagem dos tecidos, de 
acordo com as normas e procedimentos técnicos 
de qualidade, segurança, higiene e saúde. 
Operacionaliza o software Audaces para 
desenvolver  moldes de acordo com tabelas e 
amostras estabelecidas pela empresa, graduar 
bases e acompanhar a confecção das peças, fazer 
encaixes com qualidade e aproveitamento do 
tecido e outras atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
"Pacote Office", conhecimentos 
em corte, tecidos, encaixe, 
enfesto, planejamento de risco e 
de corte, procedimentos de 
segurança, descarte e resíduos, 
modelagem, sistema CAD, 
digitalização, edição, 
planejamento, ampliação e 
redução de moldes e plotagem

Matutino e 
Vespertino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
Vespertino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Vespertino e 
noturno

Governador 
Otávio Lage

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office

Matutino e 
Vespertino



JU
SS

AR
A

5068 1 40 1.418,02

M
O

ZA
RL

ÂN
D

IA

5069 1 40 1.418,02
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5070 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5071 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5072 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

5073 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

5074 1 40 1.418,02

5075 1 40 1.418,02

PA
LM
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S

5076 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5077 Produção Cultural e Design 2 40 1.418,02

5078 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5079 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5080 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5081 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5082 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5083 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5084 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

Governador 
Otávio Lage

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office

Vespertino e 
noturno

Ruth Vilaça 
Correia Leite 

Cardoso

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office

Dedicar maior 
carga horária no 
turno vespertino

Governador 
Otávio Lage

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

Ensino Médio com curso de 
qualificação Profissional ou 
experiência profissional na área 
de modelagem, corte e costura

Matutino e 
noturno

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

Ensino Médio com curso de 
qualificação Profissional ou 
experiência profissional na área 
de modelagem, corte e costura

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
qualificação profissional ou 
experiência  profissional 
comprovada na área de 
Cabeleireiro

Matutino e 
vepertino

Organização do estoque e da cozinha,  cuidado 
das condições de segurança no local de trabalho. 
Realiza higienização, cortes, congelamento, 
consevação  e armazenamento adequada de 
alimentos. Prepara, monta e finaliza produções 
gastronômicas

Ensino médio com curso de 
formação Inicial e experiência 
comprovada na área de culinária

Vespertino e 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office

Matutino e 
Vespertino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office

Vespertino e 
noturno

Padre Antônio 
Vermey

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino
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5085 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5086 2 40 1.418,02

5087 1 40 1.418,02
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5088 1 40 1.418,02
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5089 1 40 1.418,02

5090 1 40 1.418,02

5091 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02
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5092 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5093 Produção Cultural e Design 2 40 1.418,02

5094 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5095 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5096 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5097 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5098 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5099 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5100 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5101 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5102 1 40 1.418,02

Padre Antônio 
Vermey

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
vespetino

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Vespetino e 
noturno

Luiz Humberto 
de Menezes

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
vespetino

Fernando Cunha 
Júnior

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
vespetino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
noturno

Organização do estoque e da cozinha,  cuidado 
das condições de segurança no local de trabalho. 
Realiza higienização, cortes, congelamento, 
consevação  e armazenamento adequada de 
alimentos. Prepara, monta e finaliza produções 
gastronômicas e outros componentes correlatos

Ensino médio com curso de 
Formação Inicial e continuada 
com experiência comprovada na 
área de culinária

Vespertino e 
noturno

Governador 
Otávio Lage

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
vespetino



Q
U

IR
IN

Ó
PO

LI
S

5103 1 40 1.418,02

RI
O

 V
ER

D
E

5104 1 40 1.418,02

RU
BI

AT
AB

A

5105 Informação e Comunicação 1 40 1.418,02

SA
N

TA
 H

EL
EN

A 
D

E 
G

O
IÁ

S

5106 1 40 1.418,02

5107 1 40 1.418,02

5108 1 40 1.418,02

SÃ
O

 S
IM

ÃO

5109 1 40 1.418,02

TA
Q

U
AR

AL

5110 2 40 1.418,02

5111 1 40 1.418,02

5112 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

TR
IN

D
AD

E

5113 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5114 Produção Cultural e Design 2 40 1.418,02

5115 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5116 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5117 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5118 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

Luiz Humberto 
de Menezes

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
vespetino

Luiz Humberto 
de Menezes

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
vespetino

Célio Domingos 
Mazzonetto

Instalação e configuração de servidores, 
elementos de interlocução de redes de 
computadores e outros componentes correlatos

Curso Técnico de nível médio em 
Informática

Vespertino e 
noturno

Luiz Humberto 
de Menezes

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
Vespertino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Vespertino e 
noturno

Luiz Humberto 
de Menezes

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
vespetino

Celso Monteiro 
Furtado

Controle e Processos 
Industriais

Assessoramento laboratorial - realiza riscos, 
enfesto e corte industrial na produção em série 
de peças de vestuário, conforme moldes e 
especificações definidas, bem como as formas 
adequadas de armazenagem dos tecidos, de 
acordo com as normas e procedimentos técnicos 
de qualidade, segurança, higiene e saúde. 
Operacionaliza o software Audaces para 
desenvolver  moldes de acordo com tabelas e 
amostras estabelecidas pela empresa, graduar 
bases e acompanhar a confecção das peças, fazer 
encaixes com qualidade e aproveitamento do 
tecido e outras atividades correlatas

Ensino Médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
"Pacote Office", conhecimentos 
em corte, tecidos, encaixe, 
enfesto, planejamento de risco e 
de corte, procedimentos de 
segurança, descarte e resíduos, 
modelagem, sistema CAD, 
digitalização, edição, 
planejamento, ampliação e 
redução de moldes e plotagem

Matutino e 
Vespertino

Controle e Processos 
Industriais

Operação de máquina de costura industrial, 
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 
continuada em corte e costura

Matutino e 
Vespertino

Corta, costura e monta peças íntimas e moda 
praia completa a partir de moldes pré-definidos, 
aplica as técnicas de costura para tecidos planos 
e outros componentes correlatos

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

Matutino e 
Vespertino

Sebastião de 
Siqueira

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino



TR
IN

D
AD

E

5119 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5120 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5121 1 40 1.418,02

U
RU

AN
A

5122 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5123 1 40 1.418,02

5124 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5125 Produção Cultural e Design 1 40 1.418,02

5126 Ambiente e Saúde 1 40 1.418,02

5127 1 40 1.418,02

CARGO: APOIO ADMINISTRATIVO - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - AA-ASG

Atribuições:  Desenvolver atividades de apoio à gestão, promovendo a organização, conservação, higienização e manutenção das instalações da Unidade Escolar e outras  atividades correlatas.

Municipio ITEGO/COTEC Código FORMAÇÃO TURNO VAGA(S) CH VENCIMENTO

AC
RE

Ú
N

A

7000 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

Luiz Rassi 7001 Ensino Fundamental incompleto 10 40 954,00

BA
LI

ZA

7002 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7003 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7004 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

BO
M

 JA
RD

IM

7005 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7006 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7007 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

CA
IA

PÔ
N

IA 7008 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

7009 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

CE
RE

S

7010 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7011 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7012 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

G
O

IA
N

ÉS
IA 7013 Ensino Fundamental incompleto 4 40 954,00

7014 Ensino Fundamental incompleto 4 40 954,00

Sebastião de 
Siqueira

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

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música

Matutino e 
vespetino

CANTO CORAL - aulas de leitura musical, 
individuais e coletivas. Ensaios de naipe e gerais.  
Desenvolvimento de técnicas específicas e 
repertório. Elaboração de material pedagógico e 
outros componententes correlatos.

Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
música.

Matutino e 
vespetino

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino médio - Conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacotte Office

Matutino e 
vespetino

Celso Monteiro 
Furtado

Corta, costura e monta peças completas a partir 
de moldes pré-definidos, aplica as técnicas de 
costura para tecidos planos e outros 
componentes correlatos

Curso Técnico em costura 
industrial ou Ensino Médio com 
curso de formação inicial e 
continuada em corte e costura

Matutino e 
Vespertino

Controle e Processos 
Industriais

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

Curso Técnico em costura 
industrial ou Ensino Médio com 
curso com  formação inicial e 
continuada em corte e costura

Vespertino e 
noturno

VIOLÃO - Domínio e afinação do instrumento, 
escalas de notas, formação de acordes, 
introdução à anotação de cifras, inversões, 
cifrado, transposição de tons, batidas e outros 
componentes correlatos

Curso Técnico em Música ou 
Ensino Médio com curso de 
formação inicial e continuada em 
Violão

Dedicar maior 
carga horária no 
turno vespertino

PINTURA SOBRE TECIDO - identificação, preparo 
e aplicação de tintas sobre tecidos, utilizando 
técnicas de pintura (manuseio, preparação, 
criação de cores, pintura realística, paisagens, 
florais, animais) de acordo com as normas e 
procedimentos técnicos  de qualidade, 
segurança, higiêne e saúde e outros 
componentes correlatos

Ensino Médio com Curso de 
Formação Inicial e Continuada em 
Pintura sobre Tecido 

Matutino e 
Vespertino

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

Ensino Médio com curso de 
qualificação profissional ou 
experiência  profissional 
comprovada na área de 
Cabeleireiro

Vespertino e 
noturno

Desenvolvimento 
Educacional e Social

Assessoramento Pedagógico/Acadêmico e outras 
atividades correlatas

Ensino Médio - conceitos básicos 
de computação e domínio do 
Pacote Office 

Matutino e 
Vespertino

Luiz Humberto 
de Menezes

Vespertino e 
noturno

AP
AR

EC
ID

A 
D

E 
G

O
IÂ

N
IA

Matutino e 
Vespertino

Fernando Cunha 
Júnior

Vespertino e 
noturno

BA
RR

O
 

AL
TO

Governador 
Otávio Lage

Matutino e 
Vespertino

Vespertino e 
noturno

Ruth Vilaça 
Correia Leite 

Cardoso

Matutino e 
Vespertino

Vespertino e 
noturno

CA
CH

O
EI

RA
 

AL
TA Luiz Humberto 

de Menezes
Vespertino e 

noturno

Ruth Vilaça 
Correia Leite 

Cardoso

Matutino e 
Vespertino

Vespertino e 
noturno

Célio Domingos 
Mazzonetto

Matutino e 
noturno

Matutino e 
Vespertino

Vespertino e 
noturno

Governador 
Otávio Lage

Matutino e 
Vespertino

Vespertino e 
noturno



G
O

IÂ
N

IA

7015 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

G
O

IÂ
N

IA

7016 Ensino Fundamental incompleto 3 40 954,00

G
O

IÂ
N

IA

7017 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

G
O

IÂ
N

IA

7018 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

7019 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

7020 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

G
U

AP
Ó

Luiz Rassi 7021 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

IT
AG

U
AR

U

7022 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

IT
AP

AC
I

7023 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

IT
AP

U
RA

N
G

A

7024 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

JA
RA

G
U

Á

7025 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

7026 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7027 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

JU
SS

AR
A 7028 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7029 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7030 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

PA
D

RE
 B

ER
N

AR
D

O

7031 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7032 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

7033 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

PA
LM

EI
RA

S

7034 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7035 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

PA
RA

Ú
N

A

7036 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

PI
RA

N
H

AS

7037 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7038 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7039 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

PI
RE

N
Ó

PO
LI

S 7040 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7041 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

Q
U

IR
IN

Ó
PO

LI
S

7042 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

RI
O

 V
ER

D
E

7043 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7044 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

RU
BI

AT
AB

A

7045 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

SA
N

CL
ER

LÂ
N

D
IA

7046 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

Luiz Rassi -  Real 
Conquita

Matutino e 
Vespertino

Sebastião de 
Siqueira - Centro 

de 
Desenvolviment

o Tecnológico 
de Mineral - 

CDTM

Matutino e 
Vespertino

Sebastião de 
Siqueira -  OEC 

Cândida de 
Morais

Matutino e 
Vespertino

Sebastião de 
Siqueira

Matutino e 
Vespertino
Matutino e 

noturno
Vespertino e 

noturno

Matutino e 
Vespertino

Celso Monteiro 
Furtado

Matutino e 
Vespertino

Célio Domingos 
Mazzonetto

Matutino e 
Vespertino

Celso Monteiro 
Furtado

Matutino e 
Vespertino

Jovano Vieira 
Manso

Matutino e 
Vespertino
Matutino e 

noturno
Vespertino e 

noturno
Governador 
Otávio Lage

Matutino e 
Vespertino

Vespertino e 
noturno

M
O

ZA
R

LÂ
N

D
IA Ruth Vilaça 

Correia Leite 
Cardoso

Matutino e 
Vespertino

Governador 
Otávio Lage

Matutino e 
noturno

Matutino e 
Vespertino

Vespertino e 
noturno

Padre Antônio 
Vermey

Vespertino e 
noturno

Matutino e 
Vespertino

Luiz Humberto 
de Menezes

Matutino e 
Vespertino

Fernando Cunha 
Júnior

Matutino e 
Vespertino
Matutino e 

noturno
Matutino e 
Vespertino

Governador 
Otávio Lage

Matutino e 
Vespertino

Vespertino e 
noturno

Luiz Humberto 
de Menezes

Matutino e 
Vespertino

Luiz Humberto 
de Menezes

Matutino e 
Vespertino

Vespertino e 
noturno

Célio Domingos 
Mazzonetto

Matutino e 
Vespertino

Sebastião de 
Siqueira

Matutino e 
Vespertino



7047 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

7048 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

7049 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

7050 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

TA
Q

U
AR

AL

7051 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

TR
IN

D
AD

E

7052 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7053 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

7054 Ensino Fundamental incompleto 2 40 954,00

U
RU

AN
A

7055 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7056 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

7057 Ensino Fundamental incompleto 1 40 954,00

SA
N

TA
 H

EL
EN

A 
D

E 
G

O
IÁ

S
Luiz Humberto 

de Menezes
Matutino e 

noturno
Matutino e 
Vespertino

Vespertino e 
noturno

SÃ
O

 
SI

M
ÃO Luiz Humberto 

de Menezes
Vespertino e 

noturno

Celso Monteiro 
Furtado

Matutino e 
Vespertino

Sebastião de 
Siqueira

Matutino e 
Vespertino

TR
IN

D
AD

E 
- 

Ro
ta

ry Sebastião de 
Siqueira

Matutino e 
Vespertino

TR
IN

D
AD

E 
-S

ub
pr

ef
ei

tu
ra

Sebastião de 
Siqueira

Matutino e 
Vespertino

Celso Monteiro 
Furtado

Matutino e 
Vespertino

Vespertino e 
noturno

Matutino e 
noturno


	Plan1

