
ANEXO XI 
Requisitos Técnicos Mínimos 

 

REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS (Capacidade Instalada) 
PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICAÇÃO, EMPREGO E RENDA 

Aperfeiçoamento em 
Costura 

Sala de aula para 18 alunos com carteiras e cadeiras ou 18 cadeiras 
universitárias; 01 quadro negro / branco; 01 máquina de corte; 01 
máquina overlock com três linhas e 4 linhas; 16 máquinas  de costura 
industrial reta; 02 galoneiras; 01 máquina pespontadeira de 2 agulhas; 
01 máquina de casear; 05 luvas de aço; 20 tesouras; 03 ferros a vapor; 
01 bancada plana de madeira com 3mx1,20m;  (instalação elétrica, 
iluminação e ventilação adequadas). 

Assistente Administrativo 
Sala de aula para 18 alunos, com 18 cadeiras universitárias; 01 quadro 
branco; 01 mesa com cadeira para o professor, recomendável recurso 
audiovisual. 

Auxiliar Contábil 
Sala de aula para 20 alunos, com 20 cadeiras universitárias; 01 quadro 
branco; 01 mesa com cadeira para o professor, recomendável recurso 
audiovisual. 

Bolos Decorados e Tortas 

Sala de aula para 16 alunos com carteiras e cadeiras, ou 16 cadeiras 
universitárias; uma mesa de escritório com uma cadeira; quadro negro/ 
branco; recomendável recurso audiovisual; cozinha experimental; 
materiais específicos para a prática como: 01 fogão, 01 forno, 01 freezer 
horizontal ou 01 freezer vertical; 01 geladeira, 01 liquidificador industrial 
ou semi-industrial, 01 bancada de aço inox ou pedra de 2m X 80 cm; 01 
batedeira industrial ou semi-industrial; utensílios de cozinha e confeitaria; 
(instalação elétrica e hidráulica, iluminação e ventilação adequadas). 

Bombons e Trufas 

Sala de aula para 16 alunos com carteiras e cadeiras, ou 16 cadeiras 
universitárias; uma mesa de escritório com uma cadeira; quadro negro/ 
branco; recomendável recurso audiovisual; cozinha experimental; 
materiais específicos para a prática como: 01 fogão, 01 forno, 01 freezer 
horizontal ou 01 freezer vertical; 01 geladeira; 01 liquidificador industrial 
ou semi-industrial; 01 bancada de aço inox ou pedra de 2m X 80 cm; 01 
batedeira industrial ou semi-industrial; 01 micro-ondas;  utensílios de 
cozinha e confeitaria; (instalação elétrica e hidráulica, iluminação e 
ventilação adequadas).  

Bonecas de Pano 

Sala de aula para 18 alunos com 18 cadeiras universitárias; 01 quadro 
negro/ branco; sala de aula para 18 alunos com mesas e 18 cadeiras; 6 
máquinas de costura, 2 Ferros de passar, Tecidos em estampas 
variadas e liso em cores diversas. Tesouras de costura, alfinete, agulhas 
de numerações variadas. Lápis 6B, Pincel Filet 00, pincel chato para 
tecido, pincel chanfrado. Americano Cru, Linhas de cores variadas, Linha 
10, Linha de bordado branca, preta e cores variadas, lãs para o cabelo. 
Enchimento de silicone. Tinta para tecido cores básicas e cor da pele, 
Clareador, Caneta permanente fina preta e vermelha. Miçanga preta de 
tamanhos variados, juta, Palha da costa, Botões variados, Renda e 
sianinha, papel kraft, estrutura de bonecas de MDF. 

Bordado com Linhas e 
Pedrarias 

Sala de aula para 18 alunos, com 18 cadeiras universitárias, 01 quadro 
branco, linhas variadas, tecidos variados, 18 bastidores; agulhas de 
diversos tamanhos; entre outros materiais necessários para o curso de 
bordados. 

Buffet Infantil 

Sala de aula para 16 alunos com carteiras e cadeiras, ou 16 cadeiras 
universitárias; uma mesa de escritório com uma cadeira; quadro negro/ 
branco; recomendável recurso audiovisual; cozinha experimental; 
materiais específicos para a prática como: 01 fogão, 01 forno, 01 freezer 



horizontal ou 01 freezer vertical; 01 geladeira; 01 liquidificador industrial 
ou semi-industrial; 01 bancada de aço inox ou pedra de 2m X 80 cm; 01 
batedeira industrial ou semi-industrial; 01 micro-ondas;  utensílios de 
cozinha e confeitaria; (instalação elétrica e hidráulica, iluminação e 
ventilação adequadas). 

Cabeleireiro afro: 
aperfeiçoamento em 
desenhos com tranças 

Sala de aula para 16 alunos com 16 carteiras, 16 cadeiras ou 16 
cadeiras universitárias; 02 lavatórios; 08 consoles; 08 cadeiras giratórias; 
08 carrinhos auxiliares; 05 secadores de mão; 02 pranchas; 02 baby liss; 
08 máquinas de corte de cabelo; 04 máquinas de acabamento 
(aparador); 16 jalecos; 01 quadro negro/branco; (instalação elétrica e 
hidráulica, iluminação e ventilação adequadas). 

Cabeleireiro afro: corte 

Sala de aula para 16 alunos com 16 carteiras, 16 cadeiras ou 16 
cadeiras universitárias; 02 lavatórios; 08 consoles; 08 cadeiras giratórias; 
08 carrinhos auxiliares; 05 secadores de mão; 02 pranchas; 02 baby liss; 
08 máquinas de corte de cabelo; 04 máquinas de acabamento 
(aparador); 16 jalecos; 01 quadro negro/branco; (instalação elétrica e 
hidráulica, iluminação e ventilação adequadas). 

Cabeleireiro Afro 
(Tranças) 

Sala de aula para 16 alunos com 16 carteiras, 16 cadeiras ou 16 
cadeiras universitárias; 02 lavatórios; 08 consoles; 08 cadeiras giratórias; 
08 carrinhos auxiliares; 05 secadores de mão; 02 pranchas; 02 baby liss; 
08 máquinas de corte de cabelo; 04 máquinas de acabamento 
(aparador); 16 jalecos; 01 quadro negro/branco; (instalação elétrica e 
hidráulica, iluminação e ventilação adequadas). 

Cabeleireiro básico 
(aperfeiçoamento em 
química) 

Sala de aula para 16 alunos com 16 carteiras, 16 cadeiras ou 16 
cadeiras universitárias; 02 lavatórios; 08 consoles; 08 cadeiras giratórias; 
08 carrinhos auxiliares; 05 secadores de mão; 02 pranchas; 02 baby liss; 
08 máquinas de corte de cabelo; 04 máquinas de acabamento 
(aparador); 16 jalecos; 01 quadro negro/branco; (instalação elétrica e 
hidráulica, iluminação e ventilação adequadas). 

Cabeleireiro Básico 
(Corte e Escova) 

Sala de aula para 16 alunos com 16 carteiras e 16 cadeiras ou 16 
cadeiras universitárias; 03 lavatórios; 08 consoles; 08 cadeiras giratórias; 
08 carrinhos auxiliares; 05 secadores de mão; 01 secador de coluna; 5 
pranchas; 3 baby liss; 16 jalecos; 01 quadro branco; (instalação elétrica 
e hidráulica, iluminação e ventilação adequadas). 

Circuito Fechado de TV 

Sala para 16 alunos com 16 carteiras e 16 cadeiras ou 16 cadeiras 
universitárias; 16 computadores com sistema operacional Windows 7; 1 
quadro branco; 1 Data Show; 1 Dvr com saídas BNC, VGA e HDMI para 
8 câmeras; 1 disco rígido de 1 Terabyte SATA; 4 placas de captura de 
vídeo de preferência Geovision GV 800; 4 câmeras de vídeo do tipo 
dome com sensor ccd para distâncias até 15 metros; 1 câmera de vídeo 
do tipo dome com infra vermelho c/ sensor ccd 1/3 para distâncias de até 
15 metros; 4 mini câmeras com sensor ccd 1/3 para distâncias de até 15 
metros; 8 fontes de alimentação para câmeras 12 volts 1 ampere; 12 
metros cabo coaxial para câmera 4mm bipolar com alimentação para 
fontes; 16 conectores BNC macho para cabo coaxial câmera; 1 roteador 
wireless mínimo velocidade 150 MBps. 

Confecção de Bijuterias 

Sala de aula para 18 alunos com 18 cadeiras universitárias; 01 quadro 
negro/ branco; 30 alicates de diversos tamanhos, tesoura, correntes, 
argolas, elos, contas diversas, cristais, materiais e utensílios para aulas 
práticas de bijuteria. 

Costura Básica 
Sala de aula para 18 alunos com carteiras e cadeiras ou 18 cadeiras 
universitárias; 01 quadro branco; 8 máquinas de costuras industriais 
reta; 03 máquinas galoneiras;  05 máquinas domésticas; 01 bancada 



plana de madeira com 3m x 1,20m. 

Culinária Diet e Light 

Sala de aula para 16 alunos com carteiras e cadeiras, ou 16 cadeiras 
universitárias; uma mesa de escritório com uma cadeira; quadro negro/ 
branco; recomendável recurso audiovisual; cozinha experimental; 
materiais específicos para a prática como: 01 fogão, 01 forno, 01 freezer 
horizontal ou 01 freezer vertical; 01 geladeira; 01 liquidificador industrial 
ou semi-industrial; 01 bancada de aço inox ou pedra de 2m X 80 cm; 01 
batedeira industrial ou semi-industrial; 01 micro-ondas;  utensílios de 
cozinha e confeitaria; (instalação elétrica e hidráulica, iluminação e 
ventilação adequadas). 

Decoração com Balões 

Sala de aula para 20 alunos, com 20 cadeiras universitárias; 01 quadro 
branco; 01 mesa com cadeira para o professor, recomendável recurso 
audiovisual; balões e demais utensílios para montagem dos motivos de 
decoração. 

Depilação 

Sala de aula para 16 alunos com 16 carteiras e 16 cadeiras ou 16 
cadeiras universitárias; 8 macas; 8 divisórias para as macas; 02 panelas 
elétricas para derreter cera; 8 carrinhos auxiliares; 16 jalecos; 08 
aparelhos depiladores tipo roll-on; 01 quadro magnético/branco. 

Design de Sobrancelhas 

Sala de aula para 16 alunos, com 16 cadeiras universitárias; 08  macas 
ou 08 cadeiras de maquiador;  16 jalecos; materiais e produtos 
específicos para maquiagem e produtos específicos para o 
embelezamento das sobrancelhas; 01 quadro branco. 

Editor de Planilhas - 
avançado 

Sala de aula para 16 alunos, com 16 cadeiras universitárias; 16 
computadores; 16 mesas para computador; 01 quadro branco; 01 mesa 
com cadeira para o professor, recomendável recurso audiovisual. 

Espanhol Módulo I 
Sala de aula para 20 alunos, com 20 cadeiras universitárias; 01 quadro 
branco; 01 mesa com cadeira para o professor, recomendável recurso 
audiovisual. 

Espanhol Módulo II 
Sala de aula para 20 alunos, com 20 cadeiras universitárias; 01 quadro 
branco; 01 mesa com cadeira para o professor, recomendável recurso 
audiovisual. 

Excel Avançado 
Sala de aula para 12 alunos, com 12 cadeiras universitárias; 12 
computadores; 12 mesas para computador; 01 quadro branco; 01 mesa 
com cadeira para o professor, recomendável recurso audiovisual. 

Informática Avançada 

Sala de aula para 12 alunos com carteiras e cadeiras, ou 12 cadeiras 
universitárias; uma mesa de escritório com uma cadeira; 1 quadro 
branco; recomendável recurso audiovisual; Laboratório de informática 
com 12 computadores. 

Informática Básica  

Sala de aula para 12 alunos com carteiras e cadeiras, ou 12 cadeiras 
universitárias; uma mesa de escritório com uma cadeira; 1 quadro 
branco; recomendável recurso audiovisual; Laboratório de informática 
com 12 computadores. 

Inglês Básico I 
Sala de aula para 20 alunos, com 20 cadeiras universitárias; 01 quadro 
branco; 01 mesa com cadeira para o professor, recomendável recurso 
audiovisual. 

Inglês Básico II 
Sala de aula para 20 alunos, com 20 cadeiras universitárias; 01 quadro 
branco; 01 mesa com cadeira para o professor, recomendável recurso 
audiovisual. 

Manicure/Pedicure Sala de aula para 16 alunos com carteiras e cadeiras ou 16 cadeiras 



universitárias; 08 banquetas de pedicura; 01 tanque ou pia; 01 banheira 
massageadora elétrica (spa dos pés); 8 carrinhos auxiliares; 8 mesas de 
manicura; 01 esterilizador (ver especificação da ANVISA); 01 quadro 
negro / branco; 16 jalecos. 

Maquiagem 

Sala de aula para 16 alunos com carteiras e cadeiras ou 16 cadeiras 
universitárias; 08  macas ou 08 cadeiras de maquiador;  16 jalecos; 
materiais e produtos específicos para maquiagem; 01 quadro 
negro/branco. 

Modelagem 

Sala de aula para 18 alunos com 18 cadeiras universitárias; 01 quadro 
branco; 01 mesa com cadeira para o professor; recursos audiovisuais; 8 
máquinas de costuras industriais reta; 03 máquinas galoneiras;  05 
máquinas domésticas; 01 bancada plana de madeira com 3m x 1,20m;  
material  e insumos específicos para moldes tais como: fita métrica, 
régua de 60 cm, fita crepe, folhas de papel carbono, tesouras para papel 
e para tecido, caixas de alfinetes, giz de alfaiate. 

NR 10 
Sala de aula para 18 alunos, com 18 cadeiras universitárias; 01 quadro 
branco; 01 mesa com cadeira para o professor, recomendável recurso 
audiovisual. 

PATCHWORK - Trabalho 
em Retalhos 

Sala de aula para 18 alunos com mesas e 18 cadeiras; 01 quadro negro/ 
branco, tecidos diversos, cortador circular, placa de corte, réguas, 
tesouras, 5 máquinas de costura domésticas, ferro e mesa de passar, 
materiais e utensílios para aulas práticas de Patchwork 

Porteiro com Informática 

Sala de aula com: 20 carteiras e cadeiras, ou 20 cadeiras universitárias; 
uma mesa de escritório com uma cadeira; quadro negro/ branco; 
recomendável recurso audiovisual; laboratório de informática com 10 
computadores; materiais específicos para prática como: equipamentos 
de interfone, identificação eletrônica. 

Quitandas e biscoitos 
caseiros 

Sala de aula para 16 alunos com carteiras e cadeiras, ou 16 cadeiras 
universitárias; uma mesa de escritório com uma cadeira; quadro negro/ 
branco; recomendável recurso audiovisual; cozinha experimental; 
materiais específicos para a prática como: 01 fogão, 01 forno, 01 freezer 
horizontal ou 01 freezer vertical; 01 geladeira; 01 liquidificador industrial 
ou semi-industrial; 01 bancada de aço inox ou pedra de 2m X 80 cm; 01 
batedeira industrial ou semi-industrial; 01 micro-ondas;  utensílios de 
cozinha e confeitaria; (instalação elétrica e hidráulica, iluminação e 
ventilação adequadas). 

Salgados em Geral 

Sala de aula para 16 alunos com carteiras e cadeiras, ou 16 cadeiras 
universitárias; uma mesa de escritório com uma cadeira; quadro branco; 
recomendável recurso audiovisual; materiais específicos para prática, 
como: 01 fogão  industrial; 01 freezer horizontal ou 01 freezer vertical; 01 
bancada de aço inox ou de pedra com  2m X 80 cm;  01 batedeira 
industrial ou semi-industrial; 01 forno elétrico ou microondas; 01 cilindro 
inox para abrir massas; formas e tabuleiros; utensílios de cozinha e 
equipamentos específicos para aulas práticas. 

 


