
 
 
 
 
 
 

 
PERFIL PROFISSIONAL DOS CURSOS 

 
 
1. Artesão de Pintura em Tecido 
Código do Curso: 221163 
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Incompleto 
Perfil Profissional: Identifica, prepara e aplica tintas em tecidos para indumentárias, cenários e 
figurinos. Utiliza técnicas de pintura, práticas artesanais. 

160 Horas 

 

2. Assistente de Recursos Humanos 
Código do Curso: 221006 
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 
Perfil Profissional: Executa rotinas de processos administrativos do setor de Recursos 
Humanos de uma empresa. Realiza atividades de apoio ao planejamento, execução, avaliação 
e controle dos processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação 
de desenvolvimento, avaliação de desempenho, progressão funcional, cargos, salários e 
benefícios, jornada de trabalho, férias e rescisão de contrato. Prepara, organiza, solicita e emite 
documentos e processos de acordo com a legislação trabalhista. Organiza informações 
cadastrais dos funcionários. 

160 Horas 

 

3. Agente Comunitário de Saúde 
Código do Curso: 221493 
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 
Perfil Profissional: Promove a saúde e a prevenção de agravos. Desenvolve atividades junto 
às famílias e à comunidade. Mobiliza as famílias para a vida organizativa, para a resolução de 
problemas identificados, para a conquista da saúde e para a autonomia dos sujeitos sociais. 
Colabora na identificação do perfil epidemiológico da área adstrita. Mobiliza estratégias de 
promoção da saúde. Medeia a formação de vínculo entre a comunidade e as equipes de saúde 
e outras esferas da organização da vida social. 
Idade: 18 anos  
Ocupações Associadas (CBO): 5151-05 Agente Comunitário de Saúde 

400 Horas 

 

 
 



4. Agente de Combate às Endemias 
Código do Curso: 221118 
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 
Perfil Profissional: Realiza a vigilância, a prevenção, o controle de doenças e a promoção da 
saúde, em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do órgão gestor. Zela pela 
manutenção da saúde coletiva. 
Idade: 18 anos 
Ocupações Associadas (CBO): 5151-05 Agente Comunitário de Saúde 

240 Horas 

 

5. Assistente Administrativo 
Código do Curso: 221012 
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 
Perfil Profissional: Executa processos administrativos e atividades de apoio em recursos 
humanos, finanças, produção, logística e vendas. Atende fornecedores e clientes. Fornece e 
recebe informações sobre produtos e serviços. Trata documentos variados. 
Ocupações Associadas (CBO): 4110-10Assistente administrativo 

160 Horas 

 

6. Cuidador de Idoso 
Código do Curso: 221539 
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 
Perfil Profissional: Contribui para a autonomia e melhoria de qualidade de vida do idoso. Zela 
pela integridade física do idoso. Cuida da higiene, do conforto e da alimentação do idoso. 
Observa possíveis alterações no estado geral do idoso. 
Idade: 18 anos 
Ocupações Associadas (CBO): 5162-10 Cuidador de idosos 

160 Horas 

 

7. Cuidador Infantil 
Código do Curso: 221538 
Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 
Perfil Profissional: Realiza práticas de higiene, conforto e alimentação da criança. Zela pela 
integridade física e observa possíveis alterações no estado geral da criança. Promove atividades 
lúdicas e de entretenimento. Contribui para o desenvolvimento físico, psicológico e psicomotor 
da criança. Identifica possíveis alterações no estado geral da criança e do ambiente. 
Idade: 18 anos  
Ocupações Associadas (CBO): 

160 Horas 

 

 
 
 
 



8. Editor de Vídeo 
Código do Curso: 221043 
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 
Perfil Profissional: Estrutura narrativas de filmes e vídeos. Edita imagens e áudio. Cria efeitos 
especiais. Executa a pós-produção de obras audiovisuais. Opera equipamentos de 
videografismo e imagens ao vivo. Controla funções de software e utiliza produções básicas, MIDI, 
USB e LAN e Wi-Fi. Dialoga com novas tecnologias e mídias. 

160 Horas 

 

9. Espanhol Básico 
Código do Curso: 221398 
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo 
Perfil Profissional: Compreende e usa expressões familiares e cotidianas e enunciados 
simples. Apresenta-se e apresenta a outros. Faz perguntas e dá respostas sobre aspectos 
pessoais (o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem). Comunica-se na 
língua espanhola de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar 
cooperante. 

160 Horas 

 

10. Fotógrafo 
Código do Curso: 221205 
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo 
Perfil Profissional: Opera câmeras fotográficas digitais ou analógicas e utiliza a luz para 
produzir imagens. Registra e edita imagens em preto e branco e/ou coloridas. Revela e retoca 
negativos de filmes. Amplia e retoca cópias. Cria efeitos gráficos em imagens digitais. Controla, 
organiza e armazena acervo fotográfico. 

190 Horas 

 

11. Inspetor de Qualidade 
Código do Curso: 221168 
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Incompleto 
Perfil Profissional: Inspeciona, avalia e controla a qualidade de produtos e processos, 
utilizando recursos e equipamentos para medição dos parâmetros, além da organização e 
definição da movimentação dos insumos. 
160 Horas 

 

12. Inglês Básico 
Código do Curso: 221453 
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo 
Perfil Profissional: Compreende e usa expressões familiares e cotidianas e enunciados 
simples. Apresenta-se e apresenta a outros. Faz perguntas e dá respostas sobre aspectos 
pessoais (o local onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem). Comunica-se na 
língua inglesa de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar 
cooperante. 

160 Horas 



13. Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Intermediário 
Código do Curso: 221450 
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 
Perfil Profissional: Comunica-se com pessoas surdas. Auxilia na conversação em Libras nos 
setores de instituições públicas e privadas que trabalham com atendimento ao público. 

160 Horas 

 

14. Maquiador Cênico 
Código do Curso: 221089 
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo 
Perfil Profissional: Realiza maquiagem social e de caracterização de personagens. Utiliza 
produtos e materiais diversos para as mais variadas linguagens cênicas, como teatro, cinema, 
televisão, circo, dança, ópera, shows. Pesquisa estilos e estéticas artísticas. 
Ocupações Associadas (CBO): 5161-30 Maquiador Artístico 

160 Horas 

 

15. Operador de Computador 
Código do Curso: 221153 
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo 
Perfil Profissional: Utiliza sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de 
dados e sistemas computacionais 

160 Horas 

 

16. Programador de Sistemas 
Código do Curso: 221019 
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 
Perfil Profissional: Realiza a manutenção e programação de sistemas computacionais  

200 Horas 
 

 
17. Programador Web 
Código do Curso: 221018 
Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 
Perfil Profissional: Desenvolve e mantém projetos para a web. Utiliza linguagens de 
programação, banco de dados e recursos para a segurança da informação. Utiliza recursos de 
imagens, vídeos, animações, linguagens de marcação e folha de estilo para desenvolvimento 
web. 

200 Horas 
 

 

 
 



18. Recepcionista 
Código do Curso: 221169 
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Incompleto 
Perfil Profissional: Recepciona e atende diferentes públicos, por meio de diversos canais de 
comunicação (telefone, virtual e presencial). Promove a satisfação, a qualidade e a excelência 
no atendimento. Presta informações e estabelece fluxos de atendimento, com base nos 
processos, produtos e serviços da organização, de modo a atender com rapidez e eficiência às 
necessidades do cliente. 
Ocupações Associadas (CBO): 4221-05 Recepcionista, em geral 

160 Horas 

 

19. Recreador Cultural 
Código do Curso: 273102 
Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio - Incompleto 
Perfil Profissional: Trabalha na elaboração e realização de atividades culturais. Utiliza recursos 
da dança, do teatro, da música, do circo e elementos da cultura popular (bailados, cantigas, 
máscaras, jogos e brincadeiras tradicionais). Realiza apresentações com envolvimento entre 
artistas e público. 

160 Horas 

 

20. Vendedor 
Código do Curso: 221051 
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Completo 
Perfil Profissional: Apresenta os produtos e serviços da empresa. Negocia e argumenta a 
venda. Prepara mercadorias para venda. Presta serviços ao cliente. Demonstra produtos. 
Executa a venda e a pós-venda. Expõe mercadorias no ponto de venda. Registra a entrada e a 
saída de mercadorias. 
Ocupações Associadas (CBO): 5211-10 Vendedor de comércio de mercadorias  

160 Horas 

 

 


