TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
· Atua na elaboração e implementação da polí ca de saúde e segurança do trabalho nas ins tuições;
· Desenvolve ações educa vas e inves ga, analisa acidentes e recomenda medidas de prevenção e
controle.
TÉCNICO EM CONFEITARIA
· Organiza o processo de trabalho e a matéria-prima u lizada nas produções de confeitaria, incluindo:
desenho, preparação, decoração e montagem de serviços;
· Produz doces, biscoitos, bolos, tortas, sobremesas, salgados e canapés, considerando ingredientes e
peculiaridades regionais;
TÉCNICO EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA
· Realiza manutenção preven va e corre va de equipamentos de informá ca;
· Iden ﬁca as arquiteturas de rede e analisa meios sicos, disposi vos e padrões de comunicação;
TÉCNICO EM REDE DE COMPUTADORES
· Esse proﬁssional instala e conﬁgura disposi vos de comunicação digital e programas de
computadores em equipamentos de rede;
· Conﬁgura acessos de usuários, serviços de rede, tais como ﬁrewall, servidores web, correio
eletrônico, servidores de no cias, além de implementar recursos de segurança em redes de
computadores.
TÉCNICO EM COMUNICAÇÃO VISUAL
· Executa programação visual de diferentes gêneros e formatos gráﬁcos para peças publicitárias como
livros, portais, painéis, folders, revistas ou jornais;
· Desenvolve e emprega elementos cria vos, como ilustrações e pograﬁas;
TÉCNICO EM ELETROELETRÔNICA
· Essa formação é dinâmica e permite que o proﬁssional trabalhe nas mais diversas áreas, desde
instalar, manter e projetar sistemas elétricos prediais, industriais e de potência;
· Cumpre parâmetros de eﬁciência energé ca, normas técnicas, de qualidade, de segurança e saúde e,
ainda, ambientais;

O obje vo dos Cursos Técnicos é formar proﬁssionais
qualiﬁcados para atender à demanda do mercado de
trabalho e possui uma alta taxa de empregabilidade.
Pode ser feito concomitante por quem está concluindo o
ensino médio. O aluno faz dois cursos ao mesmo tempo:
uma formação para concluir as disciplinas normais do
ensino médio e outra com as disciplinas do curso técnico.
Tem duração de no máximo 1 ano e meio.

