Edital Nº 025/2017

Fixa datas e estabelece as orientações para
realização da matrícula nos Cursos de
Qualificação Profissional da FEAPI, oferecidos à
Comunidade, para o 2º semestre do ano de 2017.

A Superintendente da Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de
Itajaí – FEAPI – torna público às orientações para realização da matrícula nos cursos de
Qualificação Profissional da FEAPI, oferecidos à comunidade para o 2º semestre de 2017.

1. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS

1.1. As matrículas serão efetuadas na sede da FEAPI, localizada na Rua Camboriú,
509, bairro Fazenda, em Itajaí/SC.
1.2. O aluno deverá preencher ficha de matrícula apresentando a documentação
obrigatória determinada no item 3 deste Edital.
1.3. A matrícula não poderá ser vinculada à exigência de qualquer tipo de contribuição
financeira.
1.4. Para matricular-se, o interessado deverá comprovar residência e domicílio no
Município de Itajaí.
1.4.1 Para comprovação de residência o aluno deverá trazer conta de água, luz,
ou telefone em seu nome, ou de seus pais, Em caso de imóvel locado, deverá apresentar
junto com um dos documentos acima mencionados o contrato de locação.
1.5. O candidato que não puder comparecer no período de matriculas poderá efetuar a
matrícula através de um representante que deverá apresentar os documentos originais do
Candidato, entregar as fotocópias dos mesmos e preencher devidamente a ficha de matrícula,
assinando como responsável pelas informações prestadas. Cumpre salientar que o
representante poderá fazer apenas uma matricula por vez.
1.6. O candidato poderá matricular-se apenas em um curso, podendo ficar numa lista
de espera para matricular-se em um segundo curso, caso haja vagas não preenchidas.
1.7. A matrícula do candidato que for menor de idade, este deverá estar
acompanhado pelo pai ou responsável, o qual também deverá assinar o formulário de
matricula.
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1.8.O aluno matriculados devera obrigatoriamente participar da Aula Inaugural, que
acontecerá no doa 29 de agosto de 2017 as 19:30 horas no auditório do Centreventos de Itajaí,
do ciclo de palestras, e 4º Seminário Itajaiense de Capacitação Profissional e Mercado, a ser
oferecido pela FEAPI no decorrer do segundo semestre de 2017.

1.8.1 O aluno matriculado deverá entregar ao instrutor do curso o protocolo de
matrícula contendo o dia e horário do início do curso, e ainda o carimbo que comprova a
participação na Aula Inaugural.
1.8.2 A Aula Inaugural acontecerá no Centreventos Governador Luiz Henrique da
Silveira no dia 29 de agosto, com início previsto para 19h30. Todos os alunos deverão
obrigatoriamente comparecer.
1.8.3 A ausência do Aluno na aula inaugural, automaticamente cancelará a sua
inscrição no curso, salvo em casos justificados com atestado médico o qual deverá na
aula subsequente.
1.9. A divulgação e informações sobre os cursos de que trata este Edital, serão
efetuadas através da imprensa e mídias eletrônicas do Governo (FEAPI:
www.feapi.itajai.sc.gov.br); (Prefeitura: www.itajai.sc.gov.br), e por meio de panfletos na
sede da Fundação.
1.10. O aluno que, por motivo de força maior tiver que DESISTIR do curso, deverá
solicitar e preencher na secretaria da FEAPI o formulário de JUSTIFICATIVA DE
DESISTÊNCIA que deverá ser devidamente preenchido esclarecendo o motivo.
1.11. O aluno que não justificar sua desistência será considerado EVADIDO e
ficará impedido de matricular-se em cursos oferecidos pela FEAPI pelo período de dois
anos a contar da data de início do curso do qual se evadiu.
2. DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS CURSOS OFERECIDOS
Curso

H/A

Início

Período

Horário

81H

Va
gas
15

Informática
p/
Maturidade
Informática
Intermediária
Básico em Costura e
Modelagem
Design
de
Sobrancelhas
Básico em Manicure
e Pedicure
Eletricista Predial e
Residencial com NR

Dia

30/08/17

14h às 17h Seg e Qua

81H

15

31/08/17

Vesperti
no
Noturno

102H

25

31/08/17

Noturno

19h às 22h Ter e Qui

33H

25

30/08/17

14h às 17h Seg e Qua

51H

25

31/08/17

102H, sendo,
30H Teóricas

35

30/08/17

Vesperti
no
Vesperti
no
Noturno

19h às 22h Ter e Qui

14h às 17h Ter e Qui
19h às 22h Seg e Qua
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10
Libras Intermediário
Auxiliar Financeiro
Inglês Intermediário
Básico
em
Importação
e
Exportação
Espanhol
Intermediário
Básico em Serviços
de Hotelaria
Básico em NRs
Básico em Operador
de Empilhadeira de
Médio Porte

72H Práticas
81H
63H
81H
81H

12
40
40
40

30/08/17
31/08/17
31/08/17
11/09/17

Noturno
Noturno
Noturno
Noturno

19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h
19h às 22h

81H

40

30/08/17

Noturno

19h às 22h Seg e Qua

63H

40

12/09/17

Noturno

19h às 22h Ter e Qui

81H
45H, sendo,
15H Teóricas
30H Práticas

40
22

11/09/17
04/10/17

Noturno
Noturno

19h às 22h Seg e Qua
19h às 22h Seg e Qua

Seg e Qua
Ter e Qui
Seg e Qua
Ter e Qui

3. DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA MATRÍCULA
3.1. Original e fotocópia do documento de identidade com foto legível.
3.2. Original e fotocópia do CPF.
3.3. Original e fotocópia do comprovante de escolaridade ou atestado de frequência,
conforme exigência do curso.
3.3.1. Os Candidatos ao Curso Básico de Operador de Empilhadeira de Médio Porte
devem trazer também cópia de CNH, categoria B, válida.
3.4. Original e fotocópia de comprovante de residência, ou seja, contam de água, Luz,
telefone, e contrato de locação quando for o caso.
3.4.1. Em caso não haver contrato de locação, o interessado deverá apresentar
declaração de aluguel assinada pelo proprietário do imóvel, devidamente reconhecida em
cartório. Lembrando que declarações falsas estão sujeitas as sanções legais.
3.5. Para realização da matrícula é necessário observar os requisitos de acesso citados
na tabela abaixo:
3.5.1. Requisitos de acesso:
Cópia de Documentos
Cursos
RG
CPF

e Escolaridade

Idade
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Informática
Maturidade

p/ X

Ensino Fundamental completo ou atestado 50 anos
de frequência.

X

Ensino Fundamental completo ou atestado 16 anos
de frequência. Conhecimentos prévios:
Informática Básica (comprovar).

Básico em Costura e X
Modelagem

Ensino Fundamental completo ou atestado 18 anos
de frequência. Conhecimentos prévios em
Costura
(sem
obrigatoriedade
de
comprovação).

Design
Sobrancelhas

de X

Ensino Fundamental completo ou atestado 18 anos
de frequência.

Básico em Manicure X
e Pedicure

Ensino Fundamental completo ou atestado 18 anos
de frequência.

Eletricista Predial e X
Residencial com NR
10
Libras Intermediário X

Ensino Médio completo.

Auxiliar Financeiro

X

Ensino Médio completo ou atestado de 18 anos
frequência.

Inglês Intermediário

X

Ensino Fundamental completo ou atestado 16 anos
de frequência. Conhecimentos prévios:
Inglês Básico (comprovar).

em X
e

Ensino Médio completo ou atestado de 18 anos
frequência.

X

Ensino Fundamental completo ou atestado 16 anos
de frequência. Conhecimentos prévios:
Espanhol Básico (comprovar).

Básico em Serviços X
de Hotelaria

Ensino Fundamental completo ou atestado 16 anos
de frequência.

Básico em NRs

Ensino Médio completo ou atestado de 18 anos
frequência.

Informática
Intermediária

Básico
Importação
Exportação
Espanhol
Intermediário

X

Básico em Operador X
de Empilhadeira de
Médio Porte

18 anos

Ensino Fundamental completo ou atestado 16 anos
de frequência. Conhecimentos prévios:
Libras Básico (comprovar).

Ensino Médio completo.
Apresentar CNH categoria B.

21
anos
completos
ou
a
completar
4

Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí – FEAPI
Rua Camboriú • 509 • Fazenda
88301-451 • Itajaí • Santa Catarina
(47) 3348-1203 – www.feapi.itajai.sc.gov.br • feapi@itajai.sc.gov.br

no ano em
curso.
4. EMENTA DOS CURSOS
4.1. Informática para Maturidade:
 Introdução à Informática
 Sistema Windows
 Word
4.2. Informática Intermediária:
 Consolidação de dados
 Hardware e Software
 Excel
 Access Intermediário
 Gerenciamento de Banco de Dados
4.3. Básico em Costura e Modelagem:
 Conhecimento de máquinas ligar, desligar, nomenclatura,acionar e controlar o
pedal da máquina de costura
 Agulhas; nomenclatura, tipos, troca de agulha
 Tabelas de medida do corpo humano
 Formas de corte de peças
 Costura de protótipos
 Materiais e equipamentos utilizados na modelagem plana manual
4.4. Design de Sobrancelhas:
 Postura e ética profissional
 Reforçando a higiene pessoal
 Ambiente, vestimenta e iluminação
 Atendimento ao cliente
 Materiais e utensílios utilizados para fazer o design
 Tipos de sobrancelhas
 Uso de escala métrica para design
 Técnica para modelar sobrancelhas: cera e pinça
4.5. Manicure e Pedicure:
 Organizar o ambiente de trabalho
 Utilizar normas e técnicas de descontaminação
 Como recepcionar, acomodar e preparar o cliente
 Selecionar produtos, instrumentos e equipamentos
5
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 O passo a passo do processo de manicure e pedicure
4.6. Eletricista Predial e Residencial com NR 10:
 Conceitos gerais de eletricidade
 Composição da matéria
 Grandezas e medidas elétricas
 Círculos eletrônicos
 Lei de Ohm
 Magnetismo
 Eletromagnetismo
 Corrente contínua e alternada
 Noções de segurança em serviços elétricos
 Emendas e isolamento em condutores elétricos
 Condutores elétricos: fios e cabos unipolares e multipolares
 Aterramento elétrico
 Tipos de instalações elétricas
 Leitura de projetos elétricos residenciais e prediais
 Norma Regulamentado NR 10
4.7. Libras Intermediário:
 Educação especial e educação inclusiva
 Metodologia do ensino bilíngue
 O léxico/vocabulário da Libras
 Morfemas lexicais e morfemas gramaticais
 Formação dos itens lexicais ou sinais a partir de morfemas
 Formação de palavras por derivação e por composição aspecto verbal
 Itens lexicais para tempo e marca de tempo
 Quantificação e intensidade
 Classificadores
 Incorporação de argumentos
 Desenvolvimento Libras
 Escolar
 Séries e disciplinas
 Faculdades e cursos
 Higiene e doenças
 Gênero, política
 Países
 Estados e cidades do Brasil
4.8. Auxiliar Financeiro:
 Ética e trabalho
 Comunicação empresarial
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 Arquivamento
 Impostos e taxas
 Introdução à gestão de negócios
 Administração financeira
 Contabilidade geral, básica, de custos, e gerencial
 Estatística
 Matemática básica e financeira
 Crédito e cobrança
4.9. Inglês Intermediário:
 Técnicas de leitura
 Pronomes
 Artigos
 There to be
 Presidente simples e contínuo
 Leitura e compreensão de textos
 Passado simples e contínuo
 Plural dos substantivos
 Grau dos adjetivos
 Preposições
 Presente perfeito
 Passado perfeito
 Verbos modais
 Prefixo e sufixo
 Voz passiva
 Discurso direto e indireto
 Sentenças condicionais
4.10. Básico em Importação e Exportação:
 Introdução ao comércio exterior
 Importação de mercadorias
 Exportação de mercadorias
 Impostos e taxas
 Transportes
 Câmbio nas exportações e importações
 Logística da armazenagem
 Documentação usual
 Operações e condições de compra e venda
 Tipos de pagamentos no comércio exterior
 Classificação fiscal de mercadorias
 SISCOMEX – Sistema Integrado de Comércio Exterior
 Tratamento administrativo na importação e exportação
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4.11. Espanhol Intermediário:


Competencia funcional






















Repaso de lo aprendido en Español Básico.
Hablar del carácter y de los estados de ánimo.
Hacer comparaciones.
Hablar por teléfono.
Relatar el pasado.
Las etapas de la vida.
La entrevista de trabajo.
Presentar un currículum.
Elegir una prenda.
Comparar ropa en una tienda.
Hacer un cumplido y expresar modestia.
Reclamar.
Describir las circunstancias que rodean los acontecimientos en pasado.
Alquilar o comprar un piso.
Hablar de acciones y de descripciones.
Expresar dolor y malestar.
Expresar posibilidad, permiso, necesidad y obligación.
Pedir y conceder o denegar permiso, pedir cosas.
Expresar esperanza.
Expresiones idiomáticas: con animales, frutas, comidas y partes del cuerpo.

 Competencia gramatical
















Repaso de lo aprendido en Español Básico.
Uso del ser y estar con adjetivos.
Las estructuras comparativas
Estar + gerundio, acabar de + infinitivo
Pretérito Indefinido.
Marcadores temporales.
Hace, hace que y desde que.
Las oraciones relativas y los verbos de emoción y gusto
Los pronombres personales de objeto directo e indirecto.
El pretérito perfecto.
El imperfecto.
Uso del Imperfecto (antes y ahora).
Contraste de los pasados.
El imperativo regular.
Las perífrasis hay que + infinitivo, tener que + infinitivo y poder + infinitivo y la
posición de los pronombres
 Imperativos irregulares y la colocación de los pronombres con imperativo.
 Oraciones consecutivas: así que, por eso.
8

Fundação de Educação Profissional e Administração Pública de Itajaí – FEAPI
Rua Camboriú • 509 • Fazenda
88301-451 • Itajaí • Santa Catarina
(47) 3348-1203 – www.feapi.itajai.sc.gov.br • feapi@itajai.sc.gov.br

 Oraciones causales: porque.
 Competencia léxica



















Repaso de lo aprendido en Español Básico.
Los adjetivos de carácter y los estados de ánimo.
Los atractivos turísticos.
El teléfono
Verbos relacionados con la biografía de una persona.
Expresiones de tiempo que acompañan al pretérito indefinido.
Acciones habituales en el pasado.
Los títulos.
La ropa y los colores.
La ropa y los materiales.
Los motivos de una reclamación.
La casa.
Las características de la vivienda.
El cuerpo humano parte II.
Los estudios universitarios, las pruebas y los exámenes.
Anuncios de trabajo.
Lugares de trabajo.
Expresiones idiomáticas: con animales, frutas, comidas y partes del cuerpo.

4.12. Básico em Serviço de Hotelaria:
 Conceito de hotelaria
 Princípios de hotelaria comercial
 Noções gerais de hotelaria
 Setor de reservas
 Rotina de trabalho
 Tipos de diárias
 Reservas através de agências de viagem
 Transferências de reservas
 Recepção
 Processo de entrada de grupo
 Auditoria noturna
 Serviços de governança e camareira
 Arrumação da unidade habitacional
 Termos técnicos
4.13. Básico em NR’s:
 Disposições gerais
 Tipos de NR: de 02 a 36
9
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4.14. Operador de Empilhadeira de Médio Porte:
 Noções básicas sobre empilhadeira
 Função do operador de empilhadeira
 Segurança do operador de empilhadeira
 Operação correta de empilhadeira
 Procedimentos e práticas de condução e operação
 Área de operação da empilhadeira
 Classe da empilhadeira
 Riscos inerentes à atividade de operador de empilhadeira
 Legislação vigente
 Normas de segurança na operação da empilhadeira
 Tipos de mastro
 Normas regulamentadoras: legislação de segurança e saúde no trabalho
 Princípio da gangorra na empilhadeira
 Prevenção e controle de riscos em máquinas, equipamentos e instalações.
 Aulas práticas de empilhadeira de médio porte
4.15. O ministrante poderá fazer alterações das ementas dos cursos conforme a
necessidade das turmas.

5. DA MATRÍCULA

5.1. A realização das matriculas deverá ser feita na secretaria da sede da FEAPI,
localizada na Rua Camboriú, nº 509, bairro Fazenda, em Itajaí/SC, no período de 14/08/17 a
17/08/17, das 13h às 21h.
5.2. O candidato deverá apresentar a documentação solicitada no item 3 preencher e
assinar o formulário de matrícula no ato da inscrição.

6. QUANTO À FREQUÊNCIA
6.1. A frequência às aulas e demais atividades programadas é obrigatória.
6.1.1 Os alunos matriculados nos cursos de Design de Sobrancelhas e Manicure e
Pedicure terão aulas de campo, com presença obrigatória, nas Ações Sociais que a
FEAPI participar durante o período dos cursos.
6.2. O aluno deverá obter 75% de frequência no total das aulas ministradas no curso, e
média 7,0.
6.3. Para efeito das alíneas descritas acima, será considerada falta:
6.3.1. O não comparecimento às aulas.
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6.3.2. O atraso superior a 15 minutos do início de qualquer atividade programada.
6.3.3. A saída não autorizada durante o período de aula.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. As matrículas serão realizadas por funcionários da FEAPI obedecendo a ordem de
chegada e o número de vagas existentes para cada curso.
7.2. Nos cursos em que as vagas forem 100% preenchidas, o candidato terá seu nome
inscrito na lista de espera e será chamado mediante abertura de novas vagas.
7.3. Nos cursos em que não forem preenchidas 2/3 do número de vagas oferecidas no
edital, a FEAPI poderá suspender a realização do curso.
7.4. Os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência e pelo corpo técnico da
FEAPI.

Itajaí, 03 de agosto de 2017.

Daniela Barbetta Mette
Superintendente da FEAPI
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