
 DOS CARGOS, CARGA HORÁRIA, VAGAS E REMUNERAÇÃO 

 N°  CARGO  CARGA 
 HORÁRIA 
 SEMANAL 

 CARGA 
 HORÁRIA 
 TOTAL DO 

 CURSO 

 VALOR 
 HORA 
 (R$) 

 VAGAS DE AMPLA 
 CONCORRÊNCIA 

 1  Professor 
 Cuidador 
 Infantil 2 

 16 horas  160  40,00  Cadastro de Reserva 

 2  Professor 
 Cuidador 

 Idoso 

 16 horas  160  40,00  Cadastro de Reserva 

 3  Professor 
 Libras 

 16 horas  160  40,00  Cadastro de Reserva 

 4  Professor 
 Alemão 

 16 horas  160  40,00  Cadastro de Reserva 

 5  Professor 
 Manutenção 

 de 
 Computador 

 16 horas  160  40,00  Cadastro de Reserva 

 6  Professor 
 Operador de 
 Computador 

 16 horas  160  40,00  Cadastro de Reserva 

 7  Professor 
 Costura 

 Industrial 

 16 horas  200  40,00  Cadastro de Reserva 

 8  Professor 
 Manicure e 
 Pedicure 

 16 horas  160  40,00  Cadastro de Reserva 
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 ATIVIDADES, ESCOLARIDADE E REQUISITOS MÍNIMOS 

 1) Cargo: Professor Cuidador Infantil 2 

 Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de 
 sua  área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento 
 intelectual  do  aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do 
 sistema de monitoramento de notas e frequência regularmente. 

 Requisito:  Graduação  em  Enfermagem;  Experiência  comprovada  de  no  mínimo  01  ano  na 
 área  específica,  Certidão  Negativa  de  Débitos  no  respectivo  Conselho  de  Classe,  Certidão 
 Negativa de Processos Administrativos no respectivo Conselho de Classe. 

 2) Cargo: Professor Cuidador Idoso 

 Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de 
 sua  área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento 
 intelectual  do  aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do 
 sistema de monitoramento de notas e frequência regularmente. 

 Pré  Requisito:  Graduação  na  Enfermagem;  Experiência  comprovada  de  no  mínimo  01  ano 
 na  área  específica,  Certidão  Negativa  de  Débitos  no  respectivo  Conselho  de  Classe, 
 Certidão Negativa de Processos Administrativos no respectivo Conselho de Classe. 

 3) Cargo: Professor Libras 

 Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de 
 sua  área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento 
 intelectual  do  aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do 
 sistema de monitoramento de notas e frequência regularmente. 

 Pré  Requisito:  Ensino  médio  completo;  Certificado  de  nível  avançado  em  Libras; 
 Comprovação de no mínimo 1 ano em docência ou tradução em LIBRAS. 

 4) Cargo: Professor Alemão 

 Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de 
 sua  área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento 
 intelectual  do  aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do 
 sistema de monitoramento de notas e frequência regularmente. 

 Pré  Requisito:  Ensino  médio  completo;  Certificado  de  Nível  Avançado  no  Idioma  Alemão; 
 Experiência comprovada de no mínimo 1 ano em docência,  ou tradução no idioma Alemão. 

 5) Cargo: Professor Manutenção de Computador 

 Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de 
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 sua  área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento 
 intelectual  do  aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do 
 sistema de monitoramento de notas e frequência regularmente. 

 Requisito:  Curso  Técnico  ou  superior  em  Informática,  área  de  tecnologia;  Experiência  na 
 área de Manutenção de Computador de no mínimo 1 ano. 

 6) Cargo: Professor Operador de Computador 

 Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de 
 sua  área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento 
 intelectual  do  aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do 
 sistema de monitoramento de notas e frequência regularmente. 

 Requisito:  Curso  Técnico  ou  superior  em  Informática,  área  de  tecnologia;  Experiência  na 
 área de Operaçãoção de Computador de no mínimo 1 ano. 

 7) Cargo: Professor Costura Industrial 

 Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de 
 sua  área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento 
 intelectual  do  aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do 
 sistema de monitoramento de notas e frequência regularmente. 

 Pré  Requisito:  Ensino  médio  completo;  Curso  de  corte  e  costura  industrial  e  modelagem; 
 Experiência  de  1  ano  no  mínimo  na  função  de  costureira/talhadeira  ou  1  ano  em  docência  na 
 função de professora de corte e costura. 

 8) Cargo: Professor Manicure e Pedicure 

 Descrição  Sumária:  É  responsável  pela  gestão  da  sala  de  aula,  trabalhando  os  conteúdos  de 
 sua  área  de  atuação  de  forma  dinâmica  e  variada,  possibilitando  o  desenvolvimento 
 intelectual  do  aluno,  preparando-o  para  atuação  responsável  na  sociedade  e  atualização  do 
 sistema de monitoramento de notas e frequência regularmente. 

 Pré  Requisito:  Ensino  médio  completo;  Curso  de  Manicure  e  Pedicure;  Experiência  de  1  ano 
 no mínimo na função de manicure e pedicure. 
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