
PROGRAMAÇÃO

HORÁRIO DAS ATIVIDADES: 
18:00 às 21:30

LOCAL: 
Praça de Eventos do Município

CURSO TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO 

1 – Apresentação do curso e suas áreas
 de atuação, perfil profissional.

2 – Mini-palestras: 
·M arketing – Para vender mais e melhor.
·A tendimento ao Cliente.
·E ntenda seu Contra-cheque.
·B enefícios da Previdência Social.

3 – Prestação de serviços de informações 
sobre currículo, Carteira de Trabalho e 
aplicação de testes vocacionais.

4 – Mostragem de merchandising.

CURSO TÉCNICO EM CONTABILIDADE

1 – Apresentação do curso e suas áreas de 
atuação, perfil profissional.

2 – Explanação dos deveres tributários da
pessoa física.

3 – Exposição dos procedimentos para 
abertura de uma empresa.

4 – Exposição da formalização do 
microempreendedor individual – MEI.

5 – Apresentação dos direitos trabalhistas.

CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

1 – Apresentação do curso e suas áreas de 
atuação, perfil profissional.

2 – Exposição de equipamentos topográficos, 
projetos arquitetônicos e CAD.

4 – Apresentação de serviços pela Empresa 
Valle Imóveis Imobiliária.

5 – Explanação e amostragem sobre
estruturas de concreto armado.

6 – Ensaio sobre a relação água-cimento em 
traços de concreto e argamassas.

CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

1 – Apresentação do curso e suas áreas de 
atuação, perfil profissional.

CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

1 – Mini-palestras: 

·O  Técnico em Informática – mercado, perfil 
e áreas de atuação.

·D esenvolvimento de Software – linguagens 
de programação e ferramentas atuais.

·D esenvolvimento Web – evolução da internet,
 navegadores e tecnologias.

·M ontagem e Manutenção de Computadores – 
computador pessoal, cuidados e manutenção
preventiva.

3 – Apresentação de empresas parceiras e 
demonstrativo de serviços (SI Informática, 
Arenanet, Brisanet)

REPRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS
PARCEIRAS DA ESCOLA, COM
DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS 
PRESTADOS – SEBRAE, SINE-IDT, 
SAMU, Secretaria de Saúde Municipal, 
Projeto Cinturão Digital, Universidades.

2 – Exposição de materiais e equipamentos 
da área de enfermagem.

3 – Demonstração de serviços pela Secretaria
de Saúde Municipal (enxaguatório bucal,
teste rápido de HIV, distribuição de
preservativos e panfletos informativos de
saúde, etc.)

4 – Divulgação das empresas parceiras 
(INTEGRALLE, CITOLAB)

Demonstrar atividades profissionais
relativas aos cursos técnicos em: 
Administração, Contabil idade, 
Ed i ficações ,  En fe rmagem e
Informática e oportunizar o acesso 
às informações sobre o mundo do 
trabalho.

OBJETIVO DO EVENTO
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