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INFORMAÇÕES BÁSICAS dos

CURSOS OFERTADOS

ABAETETUBA -PARÁ
2017

Cursos de Educação Profissional Técnica
Integrado (Para alunos com Ensino fundamental
completo - item 2.1 do edital)
Informática (Tarde - 40 Vagas)
Edificações (Tarde - 40 Vagas)
Mecânica (Manhã - 40 Vagas)
Meio Ambiente (Manhã - 40 Vagas)

Cursos de Educação Profissional Técnica
Subsequente (Para alunos com Ensino médio
completo - item 2.2 do edital)
Informática (Noite - 40 Vagas)
Edificações (Noite - 40 Vagas)
Segurança do Trabalho (Noite - 40 Vagas)
Aquicultura (Tarde - 40 Vagas)
Pesca (Manhã - 40 Vagas)
Saneamento (Noite - 40 Vagas)

Descrição dos cursos
• TÉCNICO EM AQUICULTURA
Atua no cultivo e beneficiamento de peixes,
camarões, ostras, mexilhões, rãs e algas.
Colabora na execução e no manejo dos
ambientes de cultivo, envolvendo aspectos
relativos à reprodução e engorda de espécies
aquáticas. Prepara tanques e viveiros para o
cultivo das espécies.

• TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES
Tem por objetivo habilitar profissionais

para participar do projeto da obra, planejar
sua execução, supervisionar a execução
de sistemas construtivos e participar do
controle tecnológico de materiais, cumprindo
a legislação e as normas de segurança do
trabalho, meio ambiente e qualidade.

produtivos; Atua na organização e promoção de
programas de educação ambiental, de conservação
e preservação de recursos naturais, de redução,
reuso e reciclagem; Analisa os parâmetros de
qualidade ambiental (água, solo, ar).

• TÉCNICO EM INFORMÁTICA

Auxilia no planejamento e na execução
de atividades relacionadas à pesca artesanal
e industrial, operações de embarque e
desembarque. Auxilia na condução da embarcação
à área de pesca, utilizando procedimentos de
armação. Realiza procedimentos de conservação
e de beneficiamento do pescado.

Atua no desenvolvimento de programas,
seguindo as especificações e paradigmas
da lógica e das linguagens de programação.
Utiliza ferramentas para desenvolvimento
de sistemas e banco de dados. Executa
manutenção de programas de computadores
implantados.

• TÉCNICO EM MECÂNICA
Planeja, aplica e controla procedimentos
de instalação, de manutenção e inspeção
mecânica de máquinas e equipamentos.
Controle processos de fabricação. Realiza
interpretação de desenho técnico. Aplica
técnicas de medição e ensaios. Especifica
materiais para construção mecânica.

• TÉCNICO EM MEIO AMBIENTE
Colaborar na elaboração de laudos,
relatórios e estudos ambientais; Auxiliar na
elaboração, acompanhamento e execução
de sistemas de gestão ambiental visando a
sustentabilidade ambiental dos processos

• TÉCNICO EM PESCA

• TÉCNICO EM SANEAMENTO
Atua na gestão e gerenciamento de resíduos
sólidos; Desenvolve, coordena e executa projetos
de obras de sistemas de abastecimento de
águas e de esgotos. Executa e fiscaliza obras de
drenagem urbana. Controla os procedimentos
de preservação do meio ambiente. Promove a
educação sanitária e ambiental.

• TÉCNICO EM SEGURANÇA NO TRABALHO
Tendo como base as Normas Regulamentares
(NR´s) do MTE(Ministério do Trabalho e Emprego)
e demais regulamentações e instruções da área,
este profissional atua essencialmente em ações
prevencionistas e princípios da higiene e da saúde
do trabalhador.

