ANEXO I – EDITAL SP- 001/2019
CARGOS, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E FORMAÇÃO, VAGAS, TURNO, REMUNERAÇÃO E LOCAL DE ATUAÇÃO
ITEGO: CELIO DOMINGOS MAZONETTO
CIDADE: CERES
Nº

CARGO

ATRIBUIÇÕES

FORMAÇÃO E REQUISITOS

EIXO

VAGAS*¹

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

TURNO

VALOR
HORA/AULA

01

Professor
Ministrar aulas no curso: AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, bem
Assistente - N2 como, outros componentes de áreas afins do curso de
formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ODONTOLOGIA
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

AMBIENTE E SAÚDE

01

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

02

Professor
Ministrar aulas no curso: AGENTE DE DESENVOLVIMENTO
Assistente - N2 SÓCIO AMBIENTAL, AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO
AMBIENTAL bem como, outros componentes de áreas afins
do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e
Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENGENHEIRO
AMBIENTAL, ou Graduação em qualquer com
Técnico em AMBIENTAL.
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

AMBIENTE E SAÚDE

01

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

03

Professor
Ministrar aulas no curso: MASSAGEM , bem como, outros
Assistente - N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em
Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA ou
SUPERIOR EM ESTÉTICA
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

AMBIENTE E SAÚDE

CADASTRO
RESERVA

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

04

Professor
Ministrar aulas no curso: BALCONISTA DE FARMÁCIA , bem
Assistente - N2 como, outros componentes de áreas afins do curso de
formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

AMBIENTE E SAÚDE

RESERVA

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

ITEGO: CELIO DOMINGOS MAZONETTO
CIDADE: RUBIATABA

05

Professor
Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO
Assistente - N2 GERENCIAL, EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO,
bem como, outros componentes de áreas afins do curso de
formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar, elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

01

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

ITEGO: CELIO DOMINGOS MAZONETTO
CIDADE: ARUANA
Nº
06

CARGO

ATRIBUIÇÕES

Professor
Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ,
Assistente - N2 bem como, outros componentes de áreas afins do curso de
formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO E REQUISITOS
FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

EIXO
GESTÃO E NEGÓCIOS

VAGAS*¹
01

CARGA HORÁRIA
SEMANAL
4 a 40hs

TURNO
MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

VALOR
HORA/AULA
R$
15,34

07

Professor
Ministrar aulas no curso: AGENTES DE INFORMAÇÕES
Assistente - N2 TURÍSTICAS , bem como, outros componentes de áreas
afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e
Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM TURISMO ou
HOTELARIA ou GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA
COM TÉCNICO EM TURISMO E HOTELARIA
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

TURISMO,
01
HOSPITALIDADE E LAZER

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

08

Professor
Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO
Assistente - N2 GERENCIAL,EXCEL BÁSICO,INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO ,
bem como, outros componentes de áreas afins do curso de
formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

01

ITEGO: GOVERNADOR OTÁVIO LAGE
CIDADE: GOIANÉSIA
Nº

CARGO

ATRIBUIÇÕES

FORMAÇÃO E REQUISITOS

EIXO

VAGAS*¹

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

TURNO

VALOR
HORA/AULA

09

Professor
Ministrar aulas no curso: EIXOS TECNOLÓGICOS
Assistente - N2 SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA , bem como, outros
componentes de áreas afins do curso de formação, em
Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA
CIVIL, ou GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

SEGURANÇA

RESERVA

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

10

Professor
Ministrar aulas no curso: TÉCNICO DE QUÍMICA e áreas afim
Assistente - N2 bem como , outros componentes de áreas afins do curso
de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA
QUÍMICA, QUÍMICA ou GRADUAÇÃO EM QUALQUER
ÁREA COM TÉCNICO EM QUÍMICA E AÇÚCAR E
ÁLCOOL
REQUISITOS EXIGIDOS :
Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de
profissional autônomo reconhecida em cartório)na
área dos cursos , seja como empregado ou autônomo
com cursos de capacitações na área. Domínio do
conteúdo. Boa comunicação. Proatividade.
Assiduidade. Compromisso com o trabalho.
Experiência em docência (desejável).

PROCESSOS
INDUSTRIAIS

2

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

11

Professor
Ministrar aulas no curso: COMUNICAÇÃO
Assistente - N2 EMPRESARIAL,PRODUCÇÃO DE TEXTO, PORTUGUÊS
TÉCNICO e áreas afim bem como , outros componentes
de áreas afins do curso de formação, em Cursos de
Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM LETRAS
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência e Libras(desejável).

Todos os eixos

RESERVA

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

ITEGO: GOVERNADOR OTÁVIO LAGE
CIDADE: JARAGUÁ
Nº

CARGO

ATRIBUIÇÕES

FORMAÇÃO E REQUISITOS

EIXO

12

Professor
Auxiliar N-1

13

VAGAS*¹

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

TURNO

VALOR
HORA/AULA

Ministrar aulas no curso: CORTE E MODELAGEM na
MÁQUINA AUDACES e áreas afim bem como , outros
componentes de áreas afins do curso de formação, em
Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENSINO MÉDIO
COMPLETO, com TÉCNICO e ou CURSOS ESPECÍFICOS
NA MÁQUINA AUDACES
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

PRODUÇÃO CULTURAL E
DESIGN

01

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
14,00

Professor
Ministrar aulas no curso: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ,
Assistente - N2 bem como, outros componentes de áreas afins do curso de
formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ADMINISTRAÇÃO
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

GESTÃO E NEGÓCIOS

RESERVA

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

14

Professor
Ministrar aulas no curso: PANIFICAÇÃO ,
Assistente - N2 Confeitaria,Salgados e áreas afim bem como , outros
componentes de áreas afins do curso de formação, em
Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENSINO MÉDIO
COMPLETO, com TÉCNICO e ou CURSOS ESPECÍFICOS
DE PANIFICAÇÃO e áreas afins
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL E SOCIAL

01

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
14,00

ITEGO: CELSO MONTEIRO FURTADO
CIDADE: TAQUARAL
Nº

CARGO

15

Professor
Auxiliar N-1

ATRIBUIÇÕES

FORMAÇÃO E REQUISITOS

EIXO

Ministrar aulas no curso: CORTE E COSTURA , e áreas afim
bem como , outros componentes de áreas afins do curso
de formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENSINO MÉDIO
COMPLETO, com TÉCNICO e ou CURSOS ESPECÍFICOS
DE CORTE E COSTURA, MODELAGEM e áreas afins
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

PRODUÇÃO CULTURAL E
DESIGN

VAGAS*¹
1

CARGA HORÁRIA
SEMANAL
4 a 40hs

TURNO
MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

VALOR
HORA/AULA
R$
14,00

ITEGO: CELSO MONTEIRO FURTADO
CIDADE: ITAPURANGA
Nº

CARGO

ATRIBUIÇÕES

FORMAÇÃO E REQUISITOS

EIXO

VAGAS*¹

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

TURNO

VALOR
HORA/AULA

16

Professor
Ministrar aulas no curso: DESIGNER DE MODA , bem como,
Assistente - N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação,
em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM DESIGNER DE
MODA, ou QUALQUER GRADUAÇÃO COM
ESPECIALIZAÇÃO OU TÉCNICO EM DESIGNER DE
MODA
REQUISITOS
EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou
Declaração de profissional autônomo reconhecida em
cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou
autônomo com cursos de capacitações na área.
Domínio do conteúdo. Boa comunicação.
Proatividade. Assiduidade. Compromisso com o
trabalho. Experiência em docência (desejável).

PRODUÇÃO CULTURAL E
DESIGN

01

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

CIDADE: URUANA
Nº
17

CARGO

ATRIBUIÇÕES

Professor
Ministrar aulas no curso: EIXOS TECNOLÓGICOS
Assistente - N2 SEGURANÇA E INFRAESTRUTURA , bem como, outros
componentes de áreas afins do curso de formação, em
Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO E REQUISITOS
FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENGENHARIA
CIVIL, ou GRADUAÇÃO EM QUALQUER ÁREA COM
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

EIXO
DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL E SOCIAL

VAGAS*¹
01

CARGA HORÁRIA
SEMANAL
4 a 40hs

TURNO
MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

VALOR
HORA/AULA
R$
15,34

18

Professor
Auxiliar N-1

Ministrar aulas no curso: PINTURA EM TECIDO , bem como,
outros componentes de áreas afins do curso de formação,
em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENSINO MÉDIO
COMPLETO, com TÉCNICO e ou CURSOS ESPECÍFICOS
EM PINTURA EM TECIDOS, e áreas afins
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

PRODUÇÃO CULTURAL E
DESIGNER

01
CADASTRO
RESERVA

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
14,00

19

Professor
Ministrar aulas no curso: DESIGNER DE MODA , bem como,
Assistente - N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação,
em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM DESIGNER DE
MODA, ou QUALQUER GRADUAÇÃO COM
ESPECIALIZAÇÃO OU TÉCNICO EM DESIGNER DE
MODA
REQUISITOS EXIGIDOS :
Experiência comprovada (CTPS ou Declaração de
profissional autônomo reconhecida em cartório)na
área dos cursos , seja como empregado ou autônomo
com cursos de capacitações na área. Domínio do
conteúdo. Boa comunicação. Proatividade.
Assiduidade. Compromisso com o trabalho.
Experiência em docência (desejável).

PRODUÇÃO CULTURAL E
DESIGN

01

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

ITEGO: RUTH VILAÇA CORREIRA LEITE CARDOSO
CIDADE: CAIAPÔNIA
Nº

CARGO

ATRIBUIÇÕES

FORMAÇÃO E REQUISITOS

EIXO

VAGAS*¹

CARGA HORÁRIA
SEMANAL

TURNO

VALOR
HORA/AULA

20

Professor
Ministrar aulas no curso: ENFERMAGEM, bem como, outros
Assistente - N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em
Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Apresentar atitude proativa, facilidade com trabalho em
equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos:
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de
avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como
as que por ventura forem criadas, sempre que necessário
para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

AMBIENTE E SAÚDE

01

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

ITEGO: FERNANDO CUNHA JÚNIOR
CIDADE: PIRANHAS
Nº

CARGO

ATRIBUIÇÕES

21

Professor
Ministrar aulas no curso: ENFERMAGEM, bem como, outros
Assistente - N2 componentes de áreas afins do curso de formação, em
Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Apresentar atitude proativa, facilidade com trabalho em
equipe. Autonomia para pesquisa, compromisso e
responsabilidade com a efetividade do trabalho. Organização
elaboração e revisão de diferentes materiais didáticos:
apostilas, plano de cursos, planos de aulas, critérios de
avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes, bem como
as que por ventura forem criadas, sempre que necessário
para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO E REQUISITOS
FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM ENFERMAGEM
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

EIXO
AMBIENTE E SAÚDE

VAGAS*¹
02

CARGA HORÁRIA
SEMANAL
4 a 40hs

TURNO
MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

VALOR
HORA/AULA
R$
15,34

22

Professor
Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO
Assistente - N2 GERENCIAL,EXCEL BÁSICO,INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO ,
bem como, outros componentes de áreas afins do curso de
formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

4 a 40hs
CADASTRO
RESERVA

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

CIDADE: DIORAMA
Nº
23

CARGO

ATRIBUIÇÕES

Professor
Ministrar aulas no curso: FITOTERÁPICOS , bem como,
Assistente - N2 outros componentes de áreas afins do curso de formação,
em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO E REQUISITOS
FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM FARMÁCIA ou
áreas afins
REQUISITOS
EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou
Declaração de profissional autônomo reconhecida em
cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou
autônomo com cursos de capacitações na área.
Domínio do conteúdo. Boa comunicação.
Proatividade. Assiduidade. Compromisso com o
trabalho. Experiência em docência (desejável).

EIXO
AMBIENTE E SAÚDE

VAGAS*¹
RESERVA

CARGA HORÁRIA
SEMANAL
4 a 40hs

TURNO
MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

VALOR
HORA/AULA
R$
15,34

24

Professor
Ministrar aulas no curso: FITOTERÁPICOS, e de
Assistente - N2 AGRICULTURA bem como, outros componentes de áreas
afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e
Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA ou
áreas afins
REQUISITOS
EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou
Declaração de profissional autônomo reconhecida em
cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou
autônomo com cursos de capacitações na área.
Domínio do conteúdo. Boa comunicação.
Proatividade. Assiduidade. Compromisso com o
trabalho. Experiência em docência (desejável).

AMBIENTE E SAÚDE e
RECURSOS NATURAIS

RESERVA

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

CIDADE: IPORÁ
Nº

CARGO

ATRIBUIÇÕES

25

Professor
Ministrar aulas no curso: PRODUÇÃO DE ALIMENTOS, bem
Assistente - N2 como, outros componentes de áreas afins do curso de
formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO E REQUISITOS
FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM NUTRIÇÃO ou
áreas afins
REQUISITOS
EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou
Declaração de profissional autônomo reconhecida em
cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou
autônomo com cursos de capacitações na área.
Domínio do conteúdo. Boa comunicação.
Proatividade. Assiduidade. Compromisso com o
trabalho. Experiência em docência (desejável).

EIXO
PRODUÇÃO
ALIMENTÍCIA

VAGAS*¹
RESERVA

CARGA HORÁRIA
SEMANAL
4 a 40hs

TURNO
MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

VALOR
HORA/AULA
R$
15,34

26

Professor
Ministrar aulas no curso: FITOTERÁPICOS, e de
Assistente - N2 AGRICULTURA bem como, outros componentes de áreas
afins do curso de formação, em Cursos de Formação Inicial e
Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar , elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM AGRONOMIA ou
áreas afins
REQUISITOS
EXIGIDOS : Experiência comprovada (CTPS ou
Declaração de profissional autônomo reconhecida em
cartório)na área dos cursos , seja como empregado ou
autônomo com cursos de capacitações na área.
Domínio do conteúdo. Boa comunicação.
Proatividade. Assiduidade. Compromisso com o
trabalho. Experiência em docência (desejável).

AMBIENTE E SAÚDE e
RECURSOS NATURAIS

RESERVA

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

27

Professor
Ministrar aulas no curso: SITEMAS DA INFORMAÇÃO
Assistente - N2 GERENCIAL, EXCEL BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO,
bem como, outros componentes de áreas afins do curso de
formação, em Cursos de Formação Inicial e Continuada.
Exercer atividades e assessoramento pedagógico/acadêmico.
Organizar, elaborar e revisar de diferentes materiais
didáticos: apostilas, plano de cursos, planos de aulas,
critérios de avaliação. Cumprir normas e diretrizes docentes,
bem como as que por ventura forem criadas, sempre que
necessário para a melhoria do desempenho pedagógico.

FORMAÇÃO : CURSO SUPERIOR EM CIÊNCIAS DA
COMPUTAÇÃO, ou ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
REQUISITOS EXIGIDOS : Experiência comprovada
(CTPS ou Declaração de profissional autônomo
reconhecida em cartório)na área dos cursos , seja
como empregado ou autônomo com cursos de
capacitações na área. Domínio do conteúdo. Boa
comunicação. Proatividade. Assiduidade.
Compromisso com o trabalho. Experiência em
docência (desejável).

INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO

01

4 a 40hs

MATUTINO
VESPERTINO
NOTURNO

R$
15,34

*1:. Do total de vagas oferecidas neste processo, 5% serão reservadas às pessoas com deficiência amparadas pela Lei n. 8.213/1991 e Decreto n.5.296/2004, certificando-se, para tanto, que atendem às
exigências deste instrumento. *2.: Caso o candidato seja de formação de nível médio, o salário base será 13,11 h/a, e o cargo será Professor de Nível médio (Professor Auxiliar – N1).

