VESTIBULINHO 1º SEMESTRE 2018
Inscrições de 14/11 até às 15h do dia 13/12/2017
Somente pelo site: www.vestibulinhoetec.com.br

CURSOS OFERECIDOS
 TÉCNICO EM ENFERMAGEM – NOITE - 40 VAGAS (SEDE)
É o profissional que atua na promoção, na prevenção, recuperação e na reabilitação dos
processos saúde-doença. Colabora com o atendimento das necessidades de saúde dos pacientes
e comunidade em todas as faixas etárias.
Mercado de Trabalho: Instituições hospitalares, ambulatoriais, clínicas, empresas, serviços sociais,
serviços de urgência, unidades básicas de saúde, Programa Saúde da Família, home care (domicílio) e
instituições de longa permanência para idosos.

 TÉCNICO EM EVENTOS – NOITE - 40 VAGAS (SEDE)
É o profissional que auxilia e atua na prospecção, no planejamento, na organização, na coordenação e
na execução dos serviços de apoio técnico e logístico de eventos e cerimoniais, utilizando o protocolo
e etiqueta formal.
Mercado de Trabalho: Empresas organizadoras de eventos, centro de convenções e de exposições, hotéis,
parques temáticos e urbanos, empresas prestadoras de serviços para eventos, órgãos públicos, cruzeiros
marítimos, restaurantes e buffet.

 TÉCNICO EM MECÂNICA – NOITE - 40 VAGAS (SEDE)
É o profissional que elabora projetos mecânicos e sistemas automatizados. Monta e instala
máquinas e equipamentos. Planeja e realiza manutenção. Desenvolve processos de fabricação e
montagem de conjuntos mecânicos.
Mercado de Trabalho: Indústrias de produtos de metal, de artigos de borracha e plástico, fábricas de
máquinas, equipamentos e componentes mecânicos, aparelhos e materiais elétricos e de equipamentos de
instrumentação. Laboratórios de controle de Qualidade, de manutenção e pesquisa no setor mecânico.

 TÉCNICO EM RECURSOS HUMANOS – NOITE - 40 VAGAS (EXT. URUBU E PB)
É o profissional que executa rotinas administrativas de pessoal com base na Legislação Trabalhista e
Previdenciária. Auxilia no controle e avaliação de subsistemas de gerenciamento e contribui para a
implementação das estratégias organizacionais.
Mercado de Trabalho: Organizações públicas, privadas, mistas, e do terceiro setor ou como autônomos e
consultores.

ADMINISTRAÇÃO INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO – MANHÃ - 40 VAGAS
É o profissional que adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do
planejamento da produção e materiais, recursos humanos, financeiros e mercadológicos. Fomenta
ideias e práticas empreendedoras.
Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.


INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO – INTEGRAL - 40 VAGAS
É o profissional que desenvolve programas de computador seguindo as especificações e paradigmas
da lógica e das linguagens de programação, utilizando códigos de linguagens científica e matemática
pertinentes a diferentes contextos e situações.
Mercado de Trabalho: instituições públicas, privadas e do terceiro setor.




ENSINO MÉDIO – MANHÃ - 40 VAGAS

O aluno concluinte do Ensino Médio deve estar preparado para exercer ativa e solidariamente a
sua cidadania, dar prosseguimento a seus estudos em diferentes níveis e atuar no mundo do
trabalho.

ENSINOS MÉDIO E TÉCNICO GRATUITOS DE QUALIDADE
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