
PERFIL PROFISSIONAL DOS CURSOS 
Oferta 12 – Agosto/2022 

 
 

 
 
1. 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 

 
2. 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 

 

3. Atendente de Lanchonete 
Código do Curso: 221528 
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo 
Perfil Profissional: Executa a mise-en-place, prepara sucos, vitaminas e lanches quentes e frios. Presta atendimento 
e serve aos clientes. Elabora a lista de insumos e ficha técnica. Segue os princípios das boas práticas de manipulação 
de alimentos e zela pelas condições de segurança no local de trabalho. 
Idade: 16 anos 
Ocupações Associadas (CBO): 5134-35 Atendente de Lanchonete 

160 horas 

 

4. Auxiliar de Cozinha 
Código do Curso: 278082 
Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental II (6º a 9º) - Incompleto 
Perfil Profissional: Auxilia o cozinheiro no preparo de alimentos e organização da cozinha. Realiza mise-en-place das 
produções gastronômicas. Realiza cortes, porcionamento, congelamento, armazenamento e conservação adequada 
de frutas, verduras, carnes, aves, peixes, crustáceos e frutos do mar. Segue os princípios das boas práticas de 
manipulação de alimentos e zela pelas condições de segurança no local de trabalho. 
Idade: 16 anos 
Ocupações Associadas (CBO): 5135-05 Auxiliar nos serviços de alimentação 

220 horas 

 

 



5. Auxiliar Pedagógico 
Código do Curso: 273098 
Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio - Completo 
Perfil Profissional: Auxilia a elaboração de projetos pedagógicos e planos de cursos. Colabora com a organização 
didática e metodológica das atividades pedagógicas. Auxilia nos processos de avaliação do ensino e da aprendizagem 
na educação e na relação pedagógica entre docentes e estudantes. Contribui para o desenvolvimento de ações 
integradas no âmbito escolar. 
Idade: 16 anos 

200 horas 

6. Escriturário de Banco 
Código do Curso: 264028 
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
Escolaridade Mínima: Ensino Médio - Completo 
Perfil Profissional: Presta atendimento a usuários de serviços bancários. Realiza operações de caixa. Executa 
atividades de cobrança. Fornece documentos aos clientes. Compensa documentos e controla arquivos e fluxo de 
malotes. Estabelece comunicação com os clientes e presta informações sobre os serviços bancários. 
Idade: 16 anos 
Ocupações Associadas (CBO): 4132-25 Escriturário de Banco 

160 horas 

 

7. Frentista 
Código do Curso: 221520 
Eixo Tecnológico: Infraestrutura 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo 
Perfil Profissional: Abastece veículos automotores com diferentes tipos de combustíveis. Verifica e troca fluídos e 
filtros. Lava veículos automotores. Verifica a calibragem e efetua a troca de pneus. Acompanha o recebimento e o 
controle da qualidade de combustíveis. Comercializa produtos. 
Idade: 16 anos 
Ocupações Associadas (CBO): 5211-35 Frentista 

160 horas 

8. Operador de Supermercados 

Código do Curso: 221053 
Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Incompleto 
Perfil Profissional: Executa atividades de reposição e organização de estoques. Utiliza técnicas de merchandising no 
ponto de venda. Empacota mercadorias. Aplica conceitos de boas práticas na manipulação de produtos. 
Idade: 16 anos 
Ocupações Associadas (CBO): 5211-25 Repositor de mercadorias 

160 horas 

 

9. Tratador de Piscinas 
Código do Curso: 221442 
Eixo Tecnológico: Infraestrutura 
Escolaridade Mínima: Ensino Fundamental I (1º a 5º) - Completo 
Perfil Profissional: Realiza limpeza e conservação de piscinas. Utiliza técnicas e produtos adequados. 
Idade: 16 anos 
Ocupações Associadas (CBO): 5143-30 Limpador de piscinas 

160 horas 


