
Auxiliar Contábil I

Comportamento no ambiente de trabalho; Definição de contabilidade: sua aplicação, contas e conceitos; Identificação das contas: contas patrimoniais e contas de 

resultado; Noções de débito e crédito; Plano de contas e escrituração: livros utilizados e método de escrituração; Capital: Principais denominações contábeis: 

conceitos, objetivos, campos de atuação, características, nomenclatura; Legislação aplicada à contabilidade; Patrimônio: aspectos fundamentais do plano de 

contas; Rotinas contábeis: classificação, escrituração contábil e fiscal; Práticas em programas/softwares específicos para contabilidade tais como: Mastermaq, 

Fortes, Domínio, Nasajon, Contmatic e etc.; Formação para o trabalho; ética e relações de trabalho; tópicos especiais em direitos humanos, sociais e de cidadania: 

gênero, raça/etnia e trabalho; Gestão do trabalho: informações sobre o mercado de trabalho e suas nuances.

Aperfeiçoamento em Costura

Costurar peças do vestuário em artigos de tecidos conforme padrões preestabelecidos; Corrigir regulagem do ponto (tamanho do ponto e tensão 

das linhas); Controlar elasticidade da costura; Substituir agulhas pelo desgaste da ponta, empeno e quebra; Identificar defeitos de costura 

relacionados à mecânica da máquina. Costurar acessórios em artigos de tecidos, Corrigir regulagem de pontos; Controlar elasticidade de 

costuras, Montar peças do vestuário de acordo com a ordem de serviço; Costurar à mão acessórios em artigos (arrematar). Passar peças do 

vestuário: Controlar temperaturas de prensas e ferros industriais; Colar entretelas de acordo com a ordem de serviço; Prensar adesivos em peças 

semiacabadas; Passar peças do vestuário semiacabadas e acabadas; Dobrar manualmente peças do vestuário. Controlar a qualidade da costura e 

acabamento: Identificar defeitos e corrigir peças confeccionadas; Arrematar peças confeccionadas.

Assistente Administrativo

Relações interpessoais no trabalho; saúde e segurança no trabalho;  Introdução à administração: noções de apoio administrativo; matemática comercial aplicada; 

arquivo geral e protocolo; contas a pagar e contas a receber; preenchimento de notas fiscais e promissórias; compras: tipos e negociações; cotação de preços; 

noções de departamento financeiro; atendimento ao público; organização do tempo de trabalho; organização das tarefas e atividades; Informática básica aplicada: 

editor de texto (todos os tipos de correspondência); sistema operacional; gerenciador de arquivos; planilhas eletrônicas e internet.

Bolos decorados e tortas

Manipulação e Higiene. Planejar a produção e preparar massas; preparar recheios. PRODUÇÃO DE TORTAS E BOLOS CONFEITADOS - Planejamento da 

produção: Organização do local de trabalho e planejamento da produção; Higienização dos equipamentos e instrumentos; Separação da matéria-prima da receita; 

Verificação e controle da validade de ingredientes.  Produção de tortas doces e bolos confeitados, Produção de bolos confeitados: Preparação das massas 

seguindo receitas; Confeccionar os bolos; Preparar coberturas; glaçar e decorar. Embalagem e conservação.

Bombons e trufas

Manipulação e Higiene. Planejar a produção. Produzir doces. Confeitar doces; Produção de bombons e trufas - Planejamento da produção: Organização do local 

de trabalho e planejamento da produção; Higienização dos equipamentos e instrumentos; Separação da matéria-prima da receita; Verificação e controle da 

validade de ingredientes.  Produção de bombons e trufas. Produção de Doces Confeitados: Preparação das massas seguindo receitas; Confeccionar os doces; 

Preparar coberturas; glaçar e decorar. Embalagem e conservação.

Bonecas de Pano

Tipos de bonecas. Técnicas de transferência de molde.  Bonecas com estrutura, bonecas articuladas, tipos de corpo e de cabeça, cabelos, expressões e tipos de 

rosto. A importância do artesanato na economia brasileira. O artesanato: histórico, classificação, divisão, organização produtiva e soluções. Valor agregado; 

planejamento de custos e precificação; divulgação; atendimento ao cliente; técnicas de negociação e vendas. Cor e criação no artesanato aplicado a cada técnica 

em questão.

Bordado com Linhas e Pedrarias

A importância do artesanato na economia brasileira. O artesanato: histórico, classificação, divisão, organização produtiva e soluções. Cor e criação no artesanato. 

Valor agregado; planejamento de custos e precificação; divulgação; atendimento ao cliente; técnicas de negociação e vendas. Tabelas de linhas, agulhas e tecidos; 

técnicas e tipos de material para bordado; motivos de bordados; técnicas de transferir riscos; bordado livre / principais tipos de pontos; arremate; bainhas. Como 

comprar matéria prima.

Buffet Infantil

Higiene e segurança pessoal, com utensílios e ambiente de trabalho; Identificação, manuseio e armazenamento de ingredientes utilizados no preparo/Informações 

sobre matérias-primas; Qualidade no atendimento ao cliente; Características do Buffet Infantil; Produção de docinhos adequados; cajuzinho, beijinho de coco, 

brigadeiro, casadinho, abacaxizinho, copinhos de mousse, cupcake e etc.; Produção de salgadinhos; coxinha, empada, mini cachorro-quente, mini-hambúrguer, 

pastel, risoles, pizza palito, pão de queijo e canapés; Sucos e coquetéis; Ornamentação de mesa infantil; Análise de custo/precificação de produtos.

Cabeleieiro afro: aperfeiçoamento em 

desenhos com tranças

Apresentação e higiene pessoal e do ambiente de trabalho: assepsia de materiais; Qualidade no atendimento ao cliente; O papel do profissional e perspectivas no 

mercado de trabalho; Características e estrutura do cabelo crespo; Higienização e tratamentos especiais; Tranças com formatos de letras, flores, estrelas e etc; 

Gestão do trabalho: informações sobre o mercado de trabalho e suas    nuances.

Cabeleireiro afro: corte
Apresentação e higiene pessoal e do ambiente de trabalho: assepsia de materiais. Qualidade no atendimento ao cliente. O papel do profissional e perspectivas no 

mercado de trabalho. Características e estrutura do cabelo crespo. Higienização e tratamentos especiais. Técnicas de texturização. Cortes: geométrico, com 

navalha e tradicionais. Tendências de cortes. Gestão do trabalho: informações sobre o mercado de trabalho e suas nuances .

Cabeleireiro afro: tranças

REALIZAR PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS E CONCLUSIVOS: Selecionar, Higienizar e Esterilizar material; Diagnosticar as condições de pele, corpo, 

cabelo, unha, etc.; Acompanhar o atendimento do cliente; TRATAR DA ESTÉTICA E SAÚDE DE CABELOS E PÊLOS: Lavar; Preparar; Enrolar; Cortar; Secar; 

Escovar; Pentear; Hidratar; Relaxar; Alongar; Amaciar; Ondular; Alisar o cabelo; Realizar cortes artísticos. Tipos de Tranças Afro: Nagô, Nagô invertida, Tererê,  

Tranças soltas, Variações tranças soltas, Desenhando tranças, Dreadlocks, tranças embutidas (fixas). ADMINISTRAR AS ATIVIDADES: Agendar clientes; 

Controlar estoque de produtos; Coordenar equipe de trabalho; Selecionar equipe; Cadastrar clientes; Organizar material de trabalho; Comprar produtos e 

materiais; Manter equipamentos e instrumentos; Administrar recursos financeiros; Vender produtos e acessórios; Testar produtos e equipamentos.

Cabeleireiro básico (aperfeiçoamento 

em química)

REALIZAR PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS E CONCLUSIVOS: Selecionar, Higienizar e Esterilizar material;Diagnosticar as condições de pele, corpo, 

cabelo, unha, etc.; Acompanhar o atendimento do cliente; COLORIR E OU DESCOLORIR CABELO E PÊLOS: Realizar a pré-pigmentação; Descolorir o cabelo; 

Decapar o cabelo; Fazer reflexo; Colorir o cabelo. ADMINISTRAR AS ATIVIDADES: Agendar clientes; Controlar estoque de produtos; Coordenar equipe de 

trabalho; Selecionar equipe; Cadastrar clientes; Organizar material de trabalho; Comprar produtos e materiais; Manter equipamentos e instrumentos; Administrar 

recursos financeiros; Vender produtos e acessórios; Testar produtos e equipamentos.

Cabeleireiro básico (corte e escova)

REALIZAR PROCEDIMENTOS PREPARATÓRIOS E CONCLUSIVOS: Selecionar, Higienizar e Esterilizar material;Diagnosticar as condições de pele, corpo, 

cabelo, unha, etc.; Acompanhar o atendimento do cliente; TRATAR DA ESTÉTICA E SAÚDE DE CABELOS E PÊLOS: Lavar; Preparar; Enrolar; Cortar; Secar; 

Escovar; Pentear; Hidratar; Relaxar; Alongar; Amaciar; Ondular; Alisar o cabelo; Realizar cortes artísticos; ADMINISTRAR AS ATIVIDADES: Agendar 

clientes; Controlar estoque de produtos; Coordenar equipe de trabalho; Selecionar equipe; Cadastrar clientes; Organizar material de trabalho; Comprar produtos e 

materiais; Manter equipamentos e instrumentos; Administrar recursos financeiros; Vender produtos e acessórios; Testar produtos e equipamentos.

Circuito Fechado de TV

Fundamentos de Circuito Fechado de TV: definição; Componentes: iluminação, lentes, velocidade, ótica, campos de visão, tipos de câmeras, transmissão, 

receptores de fio; Sensibilidade e sensor de imagem; Compensação de luz de fundo; Resolução de câmera e monitor; Controle automático de ganho; Balanço 

automático do nível de branco; Tipos de câmeras profissionais; Caixas de proteção: monitores, sinal, distribuidor de vídeo, PTZ, gravador de vídeo, cabos e 

conectores; Circuito Fechado de TV Digital; Sistema de CFTV Digital: frame, placas de captura, tecnologia IP, câmera IP, servidor de internet para CFTV, 

programas, visualização, agendamento, gravação e compactação de vídeo, sistema Geovision, configuração de câmeras, transmissão de imagens via rede e via 

internet; Configuração de sistema para transmissão e acesso via rede e via internet; Configurações e montagens de cabos para acesso a imagens; Gestão do 

trabalho: informações sobre o mercado de trabalho e suas  nuances.
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Confecção de Bijuterias

Moda e Tendências; Apresentação dos diversos segmentos da confecção de bijuteria, como: peças, fibras naturais, tecidos, matéria-prima reciclável (bijuteria 

alternativa) e uso de peças industrializadas. Uso da técnica do macramê e crochê; Pesquisa, conceito e desenvolvimento do projeto; Confecção das peças: colar, 

pulseira, brinco, anel; Acessórios: chaveiros, sandálias, chinelos. Compra de matéria-prima; Tecnologia na confecção de Bijuterias. Conservação, limpeza e 

embalagem das bijuterias. A importância do artesanato na economia brasileira. O artesanato: histórico, classificação, divisão, organização produtiva e soluções. 

Valor agregado; planejamento de custos e precificação; divulgação; atendimento ao cliente; técnicas de negociação e vendas. Cor e criação no artesanato aplicado 

a cada técnica em questão.

Costura Básica

Raciocínio lógico-matemático; Técnicas de medidas; relações interpessoais no trabalho. Saúde e segurança no trabalho. Clientes: tipos e atendimento; 

organização do local de trabalho; tipos de máquinas e equipamentos; operar as máquinas e equipamentos; tecidos e suas características; técnicas de corte; 

confecção de peça-piloto; montagem de peças inteiras; tipos de arremates e acabamentos; controle da qualidade dos produtos; realização de pequenos reparos; 

armazenagem de produtos.

Culinária Diet e Light Manipulação e higiene; ética profissional, mercado de trabalho; teoria sobre nutrição; teoria sobre diet e light; pratos principais e guarnições light; quitandas 

salgadas light; confeitaria de bolos e biscoitos diet; geléias e sobremesas diet; sopas e saladas; Análise de custos e precificação dos produtos.

Decoração com balões

Confecção de animais, flores e arranjos de mesas com balões; teoria das cores e sua utilização; funcionalidade do ambiente; circulações ideais; Decoração 

visando a prevenção de acidentes; técnicas de ornamentação de ambientes (guirlandas, arcos, pilastras, paredes e outros); cerimonial e etiqueta; pós evento. 

Noções de compras, produção, qualidade, comercialização.

Depilação
Apresentação e higiene pessoal e do ambiente de trabalho: assepsia  de materiais; salão de beleza: estrutura e funcionamento; qualidade no atendimento ao 

cliente; anatomia e fisiologia da pele e do pelo; métodos de depilação: cera quente, cera fria, rollon e etc.; técnicas para desencravar pelos; tratamento pós-

depilatório; depilação decorada íntima; depilação masculina (barba); Gestão do trabalho: informações sobre o mercado de trabalho e suas nuances.

Design de sobrancelha
Noções de geometria facial; Pinçamento de sobrancelhas: formato de sobrancelhas, geometria dos olhos princípios para marcação das sobrancelhas; modelagem 

de sobrancelhas; pigmentação temporária das sobrancelhas.

Editor de Planilhas- avançado

Saúde e segurança no trabalho; noções de planilha; formatação de dados na planilha; formatação de planilhas; configuração de páginas; execução de cálculos 

através de funções; utilização de elementos gráficos; geração de gráficos; criação de macros e utilização de filtros; Gestão do trabalho: informações sobre o 

mercado de trabalho e suas nuances.

Espanhol Módulo I

INTRODUÇÃO, PRONÚNCIA E LÉXICO: Noções de pronúncia e grafia;Vocabulário básico; Estudo dos gêneros (artigo neutro “lo”); Familiarização e fixação 

de vocábulos estranhos à língua portuguesa;Falsos cognatos;Identificação de substantivos, adjetivos, pronomes, artigos e verbos mais usados no cotidiano (“ser”, 

“estar” e “tener”); Diferenças e semelhanças (espanhol-português) entre conjunções, preposições, advérbios e locuções adverbiais mais comuns, e respectiva 

aplicação em frases e diálogos; Dias da semana, meses do ano e estações climáticas, números e horários; Identificação dos erros e dúvidas mais comuns em textos 

e diálogos gerais.

Espanhol Módulo II

Pretérito Perfecto; Pretérito indefinido; Pronunciación y ortografia; Adjetivos; Partes del cuerpo humano; Preposiciones; Uso de conectores; Expresar gustos; 

Pronombres; Adverbios; Expresar causa, opciones y condiciones; Plural; Falsos Amigos; Informar, ofrecerse a hacer algo; Géneros; Pedir y ofrecer objetos y 

servicios del uso cotidiano (compras, correos, dirección…).

Excel Avançado

Funções matemáticas, estatísticas, de informação e de datas: CONT.SE, CONT.SES, SOMASE, SOMASES, MÉDIASE, MÉDIASES, CONTAR.VAZIO, 

CONT.NUM, CONT.VALORES, E, OU, SE; formatação de datas; funções DIATRABALHO.INTL, DIATRABALHOTOTAL.INTL; cálculo de horas com 

formatação condicional. Funções de pesquisa: PROCV, PROCH, CORRESP, ÍNDICE, SEERRO; auditoria de fórmulas. Importação de arquivos de texto para o 

Excel; importação de arquivos de dados; consultas a bases de dados; vincular dados do Excel no Access. Auto filtros; filtros avançados; classificação de 

dados. Funções de texto; cópia de fórmulas e planilhas; funções de banco de dados. Tabela dinâmica. Resumo de dados; consolidação; estrutura de tópicos; 

subtotais; cenários. Validação de dados. Simulações; atingir meta; solver; tabela de dados. Macros. Automação de planilhas; controles de formulário.

Informática Avançada

Software; sistemas operacionais; aplicativos; memórias; periféricos e medida; Sistema Operacional: utilização de buscas automáticas, captação de textos e 

figuras, download; instalação de antivírus; planilhas avançadas e gráficos; elaborar todo tipo de textos com formatação em nível avançado. Introdução a 

gerenciador de banco de dados.

Informática Básica
Proporcionar aos participantes o desenvolvimento de competências básicas para a utilização dos recursos do sistema operacional, editor de textos, planilha de 

cálculos, software de navegação mais usados no mercado de trabalho.

Inglês Básico I

PRONUNCIATION & VOCABULARY: Noções de pronúncia, fixação de vocabulário básico: substantivos, adjetivos, pronomes e verbos mais usados no 

cotidiano, falsos cognatos, erros e dúvidas mais comuns; VERB TO BE, TO HAVE & IRREGULAR VERBS: Elaboração de diálogos e análise de conversas 

utilizando os verbos TO BE e TO HAVE - estudo básico de verbos regulares e o uso do “S” na terceira pessoa, bem como breve análise de alguns verbos 

irregulares correntes que não seguem as regras gerais de formação de tempos passados; DEMONSTRATIVES & ARTICLES: uso de pronomes demonstrativos e 

artigos (definidos e indefinidos); VERBAL TENSES: SIMPLE PRESENT, PRESENT CONTINUOUS, SIMPLE PAST, PAST CONTINUOUS, GOING TO 

FUTURE, FUTURE, FUTURE CONTINUOUS, CONDITIONAL, HABITUAL PAST, SIMPLE PERFECT, PAST PERFECT, SIMPLE PERFECT 

CONTINUOUS, PAST PERFECT CONTINUOUS - Exercícios de conversação utilizando tempos verbais em situações cotidianas em ambientes de hotelaria e/ou 

recepção; I/ME; MYSELF; MY/MINE (6 horas): uso de pronomes pessoais, reflexivos e possessivos; GREETINGS & ADDRESSING PEOPLE: termos comuns 

em conversas breves, utilização correta de formas de tratamento e diversas possibilidades de saudações; DAYS OF THE WEEK, MONTHS OF THE YEAR, 

SEASONS: Pronúncia e utilização correta dos dias da semana, meses do ano e estações climáticas; NUMBERS & TIME: diálogos e exercícios utilizando 

números e valores, além de formas e expressões mais utilizadas para informar a contagem de horas e minutos.

Inglês Básico II

Verbos TO HAVE & IRREGULAR VERBS: Elaboração de diálogos e análise de conversas utilizando os verbos TO BE e TO HAVE - estudo básico de verbos 

regulares e o uso do “S” na terceira pessoa, bem como breve análise de alguns verbos irregulares correntes que não seguem as regras gerais de formação de 

tempos passados; DEMONSTRATIVES & ARTICLES: uso de pronomes demonstrativos e artigos (definidos e indefinidos); VERBAL TENSES: SIMPLE 

PRESENT, PRESENT CONTINUOUS, SIMPLE PAST, PAST CONTINUOUS, GOING TO FUTURE, FUTURE, FUTURE CONTINUOUS, CONDITIONAL, 

HABITUAL PAST, SIMPLE PERFECT, PAST PERFECT, SIMPLE PERFECT CONTINUOUS, PAST PERFECT CONTINUOUS - Exercícios de conversação 

utilizando tempos verbais em situações cotidianas em ambientes de hotelaria e/ou recepção.

Manicure/Pedicure
Apresentação e higiene pessoal e do ambiente de trabalho: assepsia  de materiais; Qualidade no atendimento ao cliente; O papel do profissional e perspectivas no 

mercado de trabalho; lixamento, corte, polimento e esmaltagem das unhas; diferentes técnicas, procedimentos de biossegurança, materiais e produtos, conforme 

as necessidades e características do cliente, respeitando os limites éticos e os critérios estéticos regionais.

Maquiagem

Apresentação e higiene pessoal e do ambiente de trabalho: assepsia  de materiais; Qualidade no atendimento ao cliente; O papel do profissional e perspectivas no 

mercado de trabalho; Tipos de produtos e materiais utilizados na maquiagem; Identificação de tipos de pele e produtos adequados; Geometria facial e harmonia 

das cores; Cuidados  necessários ao executar uma maquiagem; Execução de diversos tipos de maquiagem: diurna, noturna, adolescente, pele madura, pele negra, 

sofisticada, gala e noiva atual; Análise de custos e precificação do serviço; Gestão do trabalho: informações sobre o mercado de trabalho e suas nuances.

Modelagem

Pesquisar tendências da moda; Selecionar tecidos; Definir modelo conforme tecido; Esboçar modelo; Tirar medidas. MODELAR PEÇAS DE ROUPAS: Verificar 

características dos tecidos (textura, dimensões, elasticidade, etc); Transpor moldes para o papel; Recortar moldes; Conferir modelagem; CONFECCIONAR 

PEÇAS-PILOTO Cortar tecidos; Especificar componentes para confecção de peças-piloto (agulhas, botões, linhas, etc); Costurar peças-piloto; Testar peças-

piloto. PREPARAR PEÇAS PARA COSTURA: Transpor modelagem para os tecidos Traçar riscos de corte Encaixar peças do molde Conferir dimensões dos 

tecidos; Cortar peças em tecidos; Identificar as partes das peças (cor, referência e tamanho).

NR 10 Capacitar interessados na identificação dos requisitos e condições mínimas objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma 

a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que direta ou indiretamente, atuem em instalações elétricas e serviços com eletricidade.



PATCHWORK - Trabalho em 

Retalhos

Pesquisa e abordagem de temas regionais para o desenvolvimento e criação das peças. Habilidades necessárias à confecção de peças do vestuário e de decoração 

através do trabalho em retalhos; Desenvolvimento de desenhos geométricos; Medidas e ângulos; Uso das combinações de cores; Confecção dos blocos básicos e 

técnicas especiais de patchwork; Aplicação de tecidos nas peças. Manuseio da máquina de costura. A importância do artesanato na economia brasileira. O 

artesanato: histórico, classificação, divisão, organização produtiva e soluções. Valor agregado; planejamento de custos e precificação; divulgação; atendimento ao 

cliente; técnicas de negociação e vendas. Cor e criação no artesanato aplicado a cada técnica em questão.

Porteiro com Informática

Relações interpessoais no trabalho; Segurança pessoal e do local de trabalho; Comunicação verbal e escrita; leitura e compreensão de textos, comunicação não 

verbal:  símbolos, linguagem corporal; O profissional de portaria: perfil e atribuições; O local de trabalho: instalações, regulamento, regimento interno, rotina de 

trabalho, atendimento telefônico e etc; Noções básicas de prevenção contra acidentes e incêndio; Introdução à Informática; noções básicas de digitação; 

componentes de um computador, periféricos e equipamentos auxiliares; sistema operacional: conceito, aplicação e comandos; Formação para o trabalho; ética e 

relações de trabalho; tópicos especiais em direitos humanos, sociais e de cidadania: gênero, raça/etnia e trabalho; Gestão do trabalho: informações sobre o 

mercado de trabalho e suas nuances.

Quitandas e biscoitos caseiros
Manipulação e Higiene; teoria sobre confeitaria básica; pãezinhos e roscas caseiras; confeitaria de bolos, broas e cucas; confeitaria de biscoitos doces; confeitaria 

de biscoitos salgados; petit-four e cookies; Análise de custos e precificação dos produtos.

Salgados em geral Manipulação e Higiene; Utilização de cilindro; Salgados tradicionais assados; Salgados tradicionais fritos; Tortas Salgadas; Pastéis assados e fritos; Análise de 

custos, precificação dos produtos. Mini- porções para festas; Quiches e tortulets; Massas folhadas diversas; Canapés, mini-sanduíches, patês e mouses.


