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EDITAL N°01/2021 DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO PARA AS VAGAS DISPONÍVEIS NOS CURSOS DE FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL DO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, APROVADO PELO CONSELHO CURADOR EM 12/01/2021. 

 
A Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes faz saber que realizará Processo Seletivo para 

preenchimento das vagas disponíveis para os cursos de formação profissional gratuitos, do primeiro Semestre de 2021, voltados 

exclusivamente aos munícipes de Diadema. 

 
1. DO QUADRO DE CURSOS E VAGAS  
OBSERVAÇÃO – AS DATAS DE INÍCIO E FINAL DOS CURSOS PODERÃO SOFRER  ALTERAÇÕES.  
 

QUADRO DE CURSOS - PROCESSO SELETIVO 1º SEMESTRE DE 2021 REQUISITOS 

Nº CURSO 
ESCOLA DO 

CURSO 
ENDEREÇO 

VAGAS AMPLA 
CONCORRÊNCI

A 

VAGAS 
SOCIAI

S E 
PCD 

CARGA 
HORÁRI

A 

DATA 
INÍCIO 

DATA 
TÉRMI

NO 

HORÁRI
O 

DIAS 
ESCOLARIDAD

E 
IDADE 

MÍNIMA 
GÊNERO  

01 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

35 2 160h 06/04 
Em 

progra
mação 

18h às 
22h 

3ª e 5ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

02 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

ASSOCIAÇÃO 
NOVA 

IGUAÇU 

R: ITAPEVA, 
141 – 

ELDORADO – 
DIADEMA - SP 

25 2 160h 06/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

3ª e 5ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

03 AUXILIAR DE COZINHA 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

18 1 80h 06/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

3ª e 5ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 
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04 AUXILIAR DE COZINHA 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

18 1 80h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

13h às 
17h 

3ª  e 5ª  
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

05 
AUXILIAR DE RECURSOS 

HUMANOS 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

35 2 160h 07/04 
Em 

progra
mação 

18h às 
22h 

4ª e 6ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano do ensino 
médio 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

06 
AUXILIAR DE RECURSOS 

HUMANOS 

ESTAÇÃO 
DIGITAL 

ELDORADO 

R: GEORGE 
GEBRAIL, 310 - 
ELDORADO - 

DIADEMA - SP 

25 2 160h 06/04 
Em 

progra
mação 

18h às 
22h 

3ª e 5ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano do ensino 
médio 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

07 

BARBEIRO                            
(CORTE, QUÍMICA E 

SOBRANCELHA) 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

23 2 100h 05/04 
Em 

progra
mação 

18h às 
22h 

2ª,3ª e 
4ª 

Ensino 
Fundamental 

completo 
16 anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

08 CABELEIREIRO 
FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

23 2 240h 05/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

2ª, 3ª 
e 4ª 

Ensino 
Fundamental 

completo 
18 anos 

MASCULINO 
E FEMININO 
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09 CABELEIREIRO 
FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

23 2 240h 05/04 
Em 

progra
mação 

13h às 
17h 

3ª,4ª e 
5ª 

Ensino 
Fundamental 

completo 
18 anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

10 CONFEITARIA 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

19 1 80h 07/04 
Em 

progra
mação 

13h às 
17h 

4ª e 6ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

11 CONFEITARIA 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

19 1 80h 

 
Em  
progra
mação 

 
Em 
progra
mação 18h às 

22h 
4ª e 6ª  

Ensino 
Fundamental 

completo 
18 anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

12 COZINHA ITALIANA 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

18 1 80h 06/04 
Em 

progra
mação 

18h às 
22h 

3ª e 5ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

13 COZINHA MEXICANA 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

18 1 80h 

 
 
Em 
progra
mação 

 
 
Em 
progra
mação 

08h às 
12h 

4ª e 6ª  
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 
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14 

CUIDADOR DE IDOSOS E 
DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

25 2 100h 05/04 
Em 

progra
mação 

13h às 
17h 

2ª,3ª e 
4ª 

Ensino 
Fundamental 

completo 
18 anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

15 

CUIDADOR DE IDOSOS E 
DE PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

25 2 100h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

18h às 
22h 

2ª,3ª e 
4ª 

Ensino 
Fundamental 

completo 
18 anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

16 

DECORAÇÃO DE FESTAS E 
ORGANIZAÇÃO DE 

EVENTOS 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

25 2 240h 06/04 
Em 

progra
mação 

18h às 
22h 

3ª, 4ª 
e 5ª 

Ensino 
Fundamental 

completo 
18 anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

17 
DEPILAÇÃO & 

SOBRANCELHA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

22 2 160h 07/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

4ª, 5ª 

Ensino 
Fundamental 
(1º ao 5º ano) 

completo 

18 anos 
SOMENTE 

SEXO 
FEMININO 

18 
DEPILAÇÃO & 

SOBRANCELHA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

22 2 160h 06/04 
Em 

progra
mação 

18h às 
22h 

3ª, 4ª 

Ensino 
Fundamental 
(1º ao 5º ano) 

completo 

18 anos 
SOMENTE 

SEXO 
FEMININO 
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19 
DESIGNER DE 

SOBRANCELHAS 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

20 2 60 06/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
11h 

3ª e 5ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

20 
DESIGNER DE 

SOBRANCELHAS 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

20 2 60 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

18h às 
21h 

3ª e 5ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

21 
ELÉTRICA BÁSICA DE 

AUTOS 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

17 1 80h 07/04 
Em 

progra
mação 

13h às 
17h 

4ª e 6ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

22 
ELÉTRICA BÁSICA DE 

AUTOS 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

17 1 80h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

08h às 
12h 

 4ª e 6ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

23 
ELETRICISTA INSTALADOR 
PREDIAL E RESIDENCIAL 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

17 1 160h 07/04 
Em 

progra
mação 

18h às 
22h 

4ª e 6ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 
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24 

ESTÉTICA AUTOMOTIVA 
(POLIMENTO, 

CRISTALIZAÇÃO,HIGIENIZA
ÇÃO E LIMPEZA E 

HIDRATAÇÃO DE PAINÉIS E 
ESTOFADOS) 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

17 1 60h 06/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
11h 

3ª e 5ª 

Ensino 
Fundamental 
(1º ao 5º ano) 

completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

25 

ESTÉTICA CORPORAL 
(DRENAGEM LINFÁTICA / 

PÓS OPERATÓRIO / 
MODELADORA) 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

18 2 160h 06/04 
Em 

progra
mação 

18h às 
22h 

3ª e 5ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

26 
ESTÉTICA FACIAL            

(LIMPEZA DE PELE) 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

18 2 100h 06/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

3ª, 4ª, 
5ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

27 
ESTÉTICA FACIAL            

(LIMPEZA DE PELE) 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

18 2 100h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

13h às 
17h 

 3ª, 4ª, 
5ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

28 
ESTRATÉGIAS DE 

MARKETING DIGITAL 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

18 2 80h 06/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

3ª e 5ª 

Ensino Médio: 
cursando a partir 

do 2º ano; Ter 
cursado 

informática 
básica em 
qualquer 

instituição. 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 
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29 
ESTRATÉGIAS DE 

MARKETING DIGITAL 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

18 2 80h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

18h às 
22h 

4ª e 6ª 

Ensino Médio: 
cursando a partir 

do 2º ano; Ter 
cursado 

informática 
básica em 
qualquer 

instituição. 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

30 FOTOGRAFIA BÁSICA 
CENTRO 

CULTURAL 
ELDORADO 

AVENIDA FREI 
AMBRÓSIO DE 
OLIVEIRA LUZ, 

55 – 
EDLORADO – 
DIADEMA/SP 

20 2 80h 06/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

3ª e 5ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

31 FOTOGRAFIA BÁSICA 
CENTRO 

CULTURAL 
ELDORADO 

AVENIDA FREI 
AMBRÓSIO DE 
OLIVEIRA LUZ, 

55 – 
EDLORADO – 
DIADEMA/SP 

20 2 80h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

18h às 
22h 

3ª e 5ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

32 
INFORMÁTICA BÁSICA: 

INCLUSÃO DIGITAL 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

17 1 80h 06/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

3ª e 5ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

33 
INFORMÁTICA BÁSICA: 

INCLUSÃO DIGITAL 

ESTAÇÃO 
CIDADANIA - 

CULTURA 

AVENIDA 
AFONSO 

MONTEIRO DA 
CRUZ, S/N – 

JD. 
UNIÃO/INAM

AR – 
DIADEMA/SP 

11 1 80h 06/04 
Em 

progra
mação 

13h às 
17h 

3ª e 5ª  
Ensino 

Fundamental 
completo 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 
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34 
INFORMÁTICA BÁSICA: 

INCLUSÃO DIGITAL 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

17 1 80h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

18h às 
22h 

4ª e 6ª  
Ensino 

Fundamental 
completo 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

35 
INFORMÁTICA BÁSICA: 

INCLUSÃO DIGITAL 

ESTAÇÃO 
CIDADANIA - 

CULTURA 

AVENIDA 
AFONSO 

MONTEIRO DA 
CRUZ, S/N – 

JD. 
UNIÃO/INAM

AR – 
DIADEMA/SP 

18 1 80h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

13h às 
17h 

3ª e 5ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

36 

INFORMÁTICA: 
PLANILHAS ELETRÔNICAS 

(EXCEL) 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

18 1 80h 07/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

4ª e 6ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano e 
certificado de 
conclusão em 

informática 
básica de 
qualquer 

instituição 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

37 

INFORMÁTICA: 
PLANILHAS ELETRÔNICAS 

(EXCEL) 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

18 1 80h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

18h às 
22h 

3ª e 5ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano e 
certificado de 
conclusão em 

informática 
básica de 
qualquer 

instituição 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 
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38 INGLÊS BÁSICO 
FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

28 2 80h 06/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

3ª e 5ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

15 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

39 INGLÊS BÁSICO 
FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

28 2 80h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

18h às 
22h 

3ª e 5ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

15 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

40 JARDINAGEM 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

15 1 80h 06/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

3ª e 5ª 

Ensino 
Fundamental(1

º ao 5ª ano) 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

41 MANICURE E PEDICURE 
FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

23 2 100h 05/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

2ª,3ª e 
5ª 

Ensino 
Fundamental 
(1º ao 5ª ano) 

completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

42 MANICURE E PEDICURE 
FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

23 2 100h 06/04 
Em 

progra
mação 

13h às 
17h 

3ª, 4ª, 
5ª 

Ensino 
Fundamental 
(1º ao 5ª ano) 

completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 
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43 MANICURE E PEDICURE 
FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

23 2 100h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

18h às 
22h 

3ª, 4ª, 
5ª 

Ensino 
Fundamental 
(1º ao 5ª ano) 

completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

44 
MANUTENÇÃO DE 

CELULAR 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

14 1 40h 07/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

4ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano e ter 
noções de 

informática 
básica 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

45 
MANUTENÇÃO DE 

CELULAR 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

14 1 40h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

18h às 
22h 

4ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano e ter 
noções de 

informática 
básica 

16 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

46 

MAQUIAGEM                
(DESIGNER DE 

SOBRANCELHA) 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

20 2 100h 06/04 
Em 

progra
mação 

18h às 
22h 

3ª,4ª, 
5ª 

Ensino 
Fundamental 

completo 
18 anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

47 

MAQUIAGEM                
(DESIGNER DE 

SOBRANCELHA) 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

20 2 100h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

08h às 
12h 

3ª, 4ª, 
5ª 

Ensino 
Fundamental 

completo 
18 anos 

MASCULINO 
E FEMININO 
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48 

MAQUIAGEM                
(DESIGNER DE 

SOBRANCELHA) 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

20 2 100h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

13h às 
17h 

3ª 4ª, 
5ª 

Ensino 
Fundamental 

completo 
18 anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

49 
MECÂNICA BÁSICA DE 

AUTOS 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

16 2 160h 06/04 
Em 

progra
mação 

13h às 
17h 

3ª e 5ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

50 
MECÂNICA BÁSICA DE 

MOTOS 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

16 2 160h 06/04 
Em 

progra
mação 

18h às 
22h 

3ª e 5ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

51 PANIFICAÇÃO BÁSICA 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

18 2 80h 06/04 
Em 

progra
mação 

13h às 
17h 

3ª e 5ª  
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

52 PANIFICAÇÃO BÁSICA 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

18 2 80h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

08h às 
12h 

3ª e 5ª  
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 
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53 PIZZARIA BÁSICA 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

18 2 60h 07/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
11h 

4ª e 6ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

54 PIZZARIA BÁSICA 

UNIDADE II 
DA 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

RUA SANTO 
INÁCIO, 136 - 
JARDIM DAS 

PITANGUEIRA
S – 

DIADEMA/SP 

18 2 60h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

13h às 
16h 

4ª e 6ª 
Ensino 

Fundamental 
completo 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

55 
PREPARAÇÃO PARA O 
PRIMEIRO EMPREGO 

COMPLEXO 
CULTURAL 

RUYCE 

R: BARÃO DE 
URUGUAIANA, 
82 - JD RUYCE- 
DIADEMA -SP 

25 2 160h 07/04 
Em 

progra
mação 

13h às 
17h 

4ª e 6ª 

cursando a 
partir do 9º 

ano do Ensino 
Fundamental 

15 a 20 
anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

56 
PREPARAÇÃO PARA O 
PRIMEIRO EMPREGO 

ASSOCIAÇÃO 
COMUNITÁRI
A DE TODOS 

NÓS 

TRAVESSA 
JURUNA, 169 - 

SERRARIA - 
DIADEMA - SP 

25 2 160h 07/04 
Em 

progra
mação 

13h às 
17h 

3ª  e 5ª 

cursando a 
partir do 9º 

ano do Ensino 
Fundamental 

15 a 20 
anos 

MASCULINO 
E FEMININO 
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57 
PREPARAÇÃO PARA O 
PRIMEIRO EMPREGO 

CENTRO 
PÚBLICO 

PAINEIRAS 

R: JAVARI, 647 
- TABOÃO - 

DIADEMA - SP 
25 2 160h 07/04 

Em 
progra
mação 

13h às 
17h 

4ª e 6ª 

cursando a 
partir do 9º 

ano do Ensino 
Fundamental 

15 a 20 
anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

58 
PREPARAÇÃO PARA O 
PRIMEIRO EMPREGO 

ASSOCIAÇÃO 
DOS 

MORADORES 
DO VILA 
NOVA 

CONQUISTA 

TRAVESSA 
OLAVO BILAC, 

169 - VILA 
NOVA 

CONQUISTA / 
PIRAPORINHA 
- DIADEMA - 

SP 

25 2 160h 06/04 
Em 

progra
mação 

13h às 
17h 

3ª e 5ª 

cursando a 
partir do 9º 

ano do Ensino 
Fundamental 

15 a 20 
anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

59 
PREPARAÇÃO PARA O 
PRIMEIRO EMPREGO 

ASSOCIAÇÃO 
DOS AMIGOS 
DO JARDIM 
SAPOPEMA 

R: DAS 
PALMEIRAS, 

147 - JD 
SAPOPEMA - 

DIADEMA - SP 

25 2 160h 06/04 
Em 

progra
mação 

13h às 
17h 

3ª e 5ª 

cursando a 
partir do 9º 

ano do Ensino 
Fundamental 

15 a 20 
anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

60 
PREPARAÇÃO PARA O 
PRIMEIRO EMPREGO 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

10 2 160h 06/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

3ª e 5ª 

cursando a 
partir do 9º 

ano do Ensino 
Fundamental 

15 a 20 
anos 

MASCULINO 
E FEMININO 
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61 
PREPARAÇÃO PARA O 
PRIMEIRO EMPREGO 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

25 2 160h 07/04 
Em 

progra
mação 

13h às 
17h 

4ª e 6ª 

cursando a 
partir do 9º 

ano do Ensino 
Fundamental 

15 a 20 
anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

62 ROBÓTICA BÁSICA 
FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

20 2 40h 05/04 
Em 

progra
mação 

18h às 
22h 

2ª 

Cursando a 
partir do 9º 

ano do Ensino 
Fundamental ll 

15 a 20  
anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

63 ROBÓTICA BÁSICA 
FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

20 2 40h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

13h às 
17h 

3ª 

Cursando a 
partir do 9º 

ano do Ensino 
Fundamental ll 

15 a 20  
anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

64 

TERAPIAS NATURAIS        
(QUICK MASSAGE/ 

SHIATSU/ FLORAIS DE 
BACH/ MOXATERAPIA/ 

ESPARADRAPOTERAPIA/ 
CROMOTERAPIA/ PEDRAS 

QUENTES/ 
VENTOSATERAPIA) 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

25 2 160h 05/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

2ª, 3ª  

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 
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65 
USO DA INTERNET PARA A 

MELHOR IDADE 

ESTAÇÃO 
CIDADANIA - 

CULTURA 

AVENIDA 
AFONSO 

MONTEIRO DA 
CRUZ, S/N – 

JD. 
UNIÃO/INAM

AR – 
DIADEMA/SP 

11 1 80h 07/04 
Em 

progra
mação 

08h às 
12h 

4ª e 6ª 
SER 

ALFABETIZADO 
50 anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

66 
USO DA INTERNET PARA A 

MELHOR IDADE 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

16 1 80h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

08h às 
12h 

4ª e 6ª 
SER 

ALFABETIZADO 
50 anos 

MASCULINO 
E FEMININO 

67 
VIDEOMONITORAMENTO 

(CFTV) E ALARMES 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

18 1 40h 05/04 
Em 

progra
mação 

18h às 
22h 

2ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano e ter 
noções de 

informática 
básica 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 

68 
VIDEOMONITORAMENTO 

(CFTV) E ALARMES 

FUNDAÇÃO 
FLORESTAN 
FERNANDES 

R: ALAMEDA 
DA SAUDADE, 

186 – 
CONCEIÇÃO – 
DIADEMA – SP 

18 1 40h 
Em 

progra
mação 

Em 
progra
mação 

08h às 
12h 

2ª 

Ensino Médio: 
cursando a 
partir do 2º 

ano e ter 
noções de 

informática 
básica 

18 anos 
MASCULINO 
E FEMININO 
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1.1. Só poderão frequentar os cursos da Fundação Florestan Fernandes pessoas que, 

comprovadamente, residam em Diadema. 

 

1.2. Para todos os cursos, eventualmente, ocorrerão atividades (vivências, visitas técnicas, 

projetos especiais, etc) aos sábados, domingos e/ou feriados, assim como em dias e/ou 

horários diferentes dos constantes em edital, conforme necessidade pedagógica de cada 

curso. 

 

1.3. As vagas sociais serão ocupadas, quando não preenchidas por pessoas com 

deficiência, por encaminhamentos feitos pela rede de Assistência Social do município. 

 
 
2. DAS INSCRIÇÕES 
 
2.1. As confirmações de inscrições estarão disponíveis  no período de 28/01 de janeiro de 2021 a 

03 de fevereiro de 2021, no horário compreendido entre 9h e 17h, de segunda a sexta-feira, na 

sede da Fundação Centro de Educação do Trabalhador Professor Florestan Fernandes, 

Alameda da Saudade, 186 – V. Conceição – Diadema – SP ou no mesmo período, em 

qualquer dia e horário, pelo site: www.florestan.org.br ou App Florestan. 

 

2.2. Alterações de opções de curso somente serão deferidas após análise do motivo pelo qual a 

solicitação foi feita.  
 

2.2.1. As solicitações deverão ser feitas, pessoalmente, na sede da Fundação Florestan 

Fernandes, Alameda da Saudade, 186 – V. Conceição – Diadema – SP, até o último dia 

de confirmação de inscrição.  

 

2.3. O candidato que se inscrever pelo site, deverá imprimir e guardar o protocolo de inscrição, 

pois este será solicitado no dia da realização da prova. 

 

2.4. Inscrições para dois cursos somente serão aceitas quando os cursos desejados forem 

diferentes e quando não forem simultâneos dentro do mesmo semestre. 

 

2.5. São responsabilidade e obrigatoriedade do candidato tomar conhecimento de todas as datas, 

normas e procedimentos indicados neste Edital. 

 

 
3. DOS REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO 

 
3.1. Ser comprovadamente munícipe da cidade de Diadema. 

http://www.florestan.org.br/
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3.2. Ter idade e escolaridade compatíveis com o curso, exigidos no QUADRO DE VAGAS, do 

item 1, deste Edital.  
 

3.3. Atender aos pré-requisitos exigidos para o curso escolhido. 
 

 

Parágrafo Único: Mesmo após iniciadas as aulas, se constatado que houve inveracidade 

de informações, o aluno será desligado do curso.  

 

 
4. DO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA 
 
4.1. O candidato com deficiência, que necessite de condições especiais para realizar a prova, 

deverá informar sua condição na Ficha de Inscrição, juntamente com a entrega do laudo 

médico, na Fundação Florestan Fernandes, Alameda da Saudade, 186 – Conceição – 

Diadema– SP, até o último dia das inscrições. Caso isso não aconteça, o candidato não terá 

assegurado o seu direito ao exame e local preparados para sua condição especial, seja 

qual for o motivo alegado, pois não haverá tempo hábil para adequação e preparação, 

implicando assim na aceitação de realizar sua prova em condições idênticas às dos demais 

candidatos. 
 

Parágrafo Único: Os candidatos classificados como PcD – Pessoa com Deficiência terão o 

laudo médico avaliado pela equipe pedagógica da Fundação Florestan Fernandes, além de 

entrevista com o candidato, para aferir o grau de limitação para desenvolvimento das aulas 

do curso escolhido. 

 

 
5. DO PROCESSO SELETIVO 

 
5.1. O processo seletivo será composto por prova objetiva, de caráter classificatório. A eliminação 

se dará caso sejam constatadas irregularidades ou o candidato venha a zerar na prova. 

 

5.2. As provas serão realizadas nos dias 09, 10 e 11 de fevereiro de 2021, terça, quarta e quinta, 

respectivamente, nas instalações da Fundação Florestan Fernandes, entrada pela Rua 

Manoel da Nóbrega, 1.149 – Pq. 7 de Setembro– Diadema– SP. 

O dia (específico) e horário da prova serão definidos no ato da confirmação da inscrição e não 

poderão ser alterados por liberalidade do candidato. Vide procedimento no item 2.2 desse 

edital. 

 

5.3. Os candidatos deverão chegar ao local, pelo menos,15 (quinze) minutos antes do início da 

prova e deverão levar caneta preta ou azul, lápis, borracha, protocolo de inscrição e documento 

de identificação com foto recente. 
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5.4. Após o fechamento dos portões não será permitida a entrada de nenhum candidato.  

 
5.5. O candidato deverá portar no dia da prova: original de um dos documentos de 

identificação a seguir: Cédula de Identidade (RG); Carteira de Órgão ou Conselho de 

Classe; Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); Certificado Militar; Carteira 

Nacional de Habilitação expedida nos termos da Lei Federal nº 9.503/97 e regulamentada 

pelo CONATRAN - CTB 681/2017, dentro da validade; Passaporte; Carteiras de Identidade 

expedidas pelas Forças Armadas, Polícias Militares ou Corpos de Bombeiros Militares. 

 

5.6. Serão aceitos apenas documentos de identificação originais válidos, com foto recente 

e em boas condições de visibilidade, de modo a possibilitar a conferência de todos os 

dados. 

 

5.6.1. Não serão aceitos protocolos de documentos para fins de identificação. Para casos de 

extravio ou roubo serão aceitos Boletins de Ocorrência (B.O.) com emissão de, no 

máximo, 30 (trinta) dias anteriores à data de realização da prova. 

 

5.7. Enquanto o candidato estiver realizando a prova, será proibido o uso de celulares, 

calculadora, computador, notebook, tablets e similares, radiocomunicador ou aparelho 

eletrônico similar, chapéu, boné, lenço, gorro, óculos escuros, corretivo líquido/fita ou 

quaisquer outros materiais (inclusive papéis) estranhos à prova. O telefone celular deverá 

estar desligado, inclusive sem a possibilidade de emissão de alarme (sonoro ou não). 

 

5.8. Durante todo o período de realização da prova será proibida a permanência de pessoas 

estranhas e/ou acompanhantes de candidatos dentro das dependências da Fundação 

Florestan Fernandes. 

 

5.9. Detectada pelos fiscais tentativas de fraude, o candidato estará automaticamente 

desclassificado do processo seletivo. 

 
 

6. DA PROVA 
 

6 . 1 .  As provas para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio serão compostas por 12 (doze) e 

15 (quinze) questões objetivas, respectivamente, valendo 1 (um) ponto cada, perfazendo 

um total de 12 (doze) pontos para o Ensino Fundamental II e 15 (quinze) pontos para o Ensino 

Médio.  
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Para o Ensino Fundamental I a prova terá 10 (dez) questões objetivas, valendo 1 (um) 

ponto cada, perfazendo um total de 10 (dez) pontos. 

 

6 . 2 .  As provas terão duração máxima de 45 (quarenta e cinco) minutos e permanência 

mínima obrigatória na sala de 15 (quinze) minutos. 

 

6 . 3 .  Para ser classificado, o candidato não poderá obter nota ZERO na prova e para realizar 

matrícula, em primeira chamada, este deverá estar classificado dentro do número total de 

vagas. 

 

6 . 4 .  As questões objetivas serão compostas de quatro alternativas: A, B, C e D, com uma única 

alternativa correta. 
 

6.4.1. Haverá, na folha de respostas, para cada questão, quatro campos de marcação: um 

campo para cada uma das quatro alternativas, sendo que o candidato deverá 

preencher apenas aquela correspondente à resposta que julgar correta. 

 

6 . 5 .  O candidato deverá, obrigatoriamente, marcar, para cada questão objetiva, somente uma 

alternativa na folha de respostas, sob pena de anulação da resposta. 

 

6 . 6 .  O candidato deverá transcrever as respostas da prova objetiva para a folha de respostas. A 

folha de respostas será o único instrumento válido para a correção das provas. O 

preenchimento da folha de respostas será de inteira responsabilidade do candidato que 

deverá proceder em conformidade com as instruções específicas contidas neste Edital e na 

folha de respostas. 

 
6 . 7 .  Não serão entregues folhas para rascunho. O candidato poderá usar os espaços em branco 

das folhas do caderno de questões para tal, devendo transcrever sua resposta, sem rasuras, 

na folha de respostas. 

 

6 . 8 .  Nesta seleção, o candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais, em 

especial seu nome, número do documento de identidade e o número de inscrição. 

 
6 . 9 .  Os conteúdos das provas, bem como o número de questões constam nos QUADROS DE 

ESPECIFICAÇÕES DAS PROVAS, transcrito abaixo. 
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CURSOS 
Nº DE QUESTÕES POR 

CURSO 

TOTAL DE 
QUESTÕES 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
05 Questões de Língua 

Portuguesa 

 
05 Questões de Matemática 

 
05 Questões de 

Conhecimentos Gerais 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS 

AUXILIAR DE COZINHA 

ESTÉTICA CORPORAL (Drenagem Linfática/Pós 
Operatório/Modeladora) 

ESTÉTICA FACIAL 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING 

FOTOGRAFIA BÁSICA 

INFORMÁTICA: PLANILHAS ELETRÔNICAS 

MANUTENÇÃO DE CELULAR 

TERAPIAS NATURAIS 

VIDEOMONITORAMENTO 

AUXILIAR DE COZINHA 

04 Questões de Língua 
Portuguesa 

 
04 Questões de Matemática 

 
04 Questões de 

Conhecimentos Gerais 

 

12 

BARBEIRO (corte, química e sobrancelha) 

CABELEIREIRO 

CONFEITARIA 

COZINHA ITALIANA 

COZINHA MEXICANA 

CUIDADOR DE IDOSOS E DE PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

DECORAÇÃO DE FESTAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

DESIGNER DE SOBRANCELHAS 

ELÉTRICA BÁSICA DE AUTOS 

 

ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL E RESIDENCIAL 

ESTÉTICA AUTOMOTIVA (polimento, cristalização, 
higienização e limpeza e hidratação de painéis e estofados) 

INFORMÁTICA BÁSICA: INCLUSÃO DIGITAL 

INGLÊS BÁSICO 

MAQUIAGEM (designer de sobrancelhas) 

MECÂNICA BÁSICA DE AUTOS 

MECÂNICA BÁSICA DE MOTOS 
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CURSOS 
Nº DE QUESTÕES POR 

CURSO 

TOTAL DE 
QUESTÕES 

PANIFICAÇÃO BÁSICA 04 Questões de Língua 
Portuguesa 

 
04 Questões de Matemática 

 
04 Questões de Conhecimentos 

Gerais 

 

12 

PIZZARIA BÁSICA 

PREPARAÇÃO PARA O PRIMEIRO EMPREGO 

ROBÓTICA BÁSICA 

DEPILAÇÃO & SOBRANCELHA 04 Questões de Língua 
Portuguesa 

 
04 Questões de Matemática 

 
02 Questões de Conhecimentos 

Gerais 

 

10 

JARDINAGEM 

MANICURE E PEDICURE 

USO DA INTERNET PARA MELHOR IDADE 

 
 
7. DESCLASSIFICAÇÃO 

 
7.1. Não comparecimento no dia e horário do exame. 

 

7.2. Chegada após o horário de fechamento dos portões. 

 

7.3. Não apresentação de qualquer um dos documentos de identidade exigidos. 

 

7.4. Saída da sala sem autorização ou desacompanhado do fiscal, com ou sem caderno de 

questões e/ou as Folhas de Resposta. 

 

7.5. Saída do prédio, em definitivo, antes de decorrido o período mínimo do exame (vinte minutos), 

independente do motivo exposto. 

 

7.6. Perturbação, de qualquer modo, à ordem no local da aplicação das provas incorrendo em 

comportamento indevido durante a realização da prova. 

 

7.7. Comunicação ou tentativa de comunicação com outro candidato durante a prova e/ou tentativa 

de realização a qualquer espécie de consulta durante o período de provas. 

 

7.8. Não atendimento às orientações da equipe de aplicação durante a realização da prova.  

 

7.9. Não assinatura na lista de presença e Folha de Resposta. 

 

7.10. Obter nota zero na prova. 
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8. DA CLASSIFICAÇÃO 
 
8.1. A classificação dos candidatos será apurada através da somatória dos acertos obtidos na 

prova, segundo a ordem decrescente final e listados por curso. 

 

8.2. Em caso de empate na nota final da prova, serão aplicados critérios de desempate aos 

candidatos na ordem que se segue: 
 

8.2.1. Esteja desempregado;  

 
8.2.2. Tenha a idade mais elevada, desde que esteja dentro da idade determinada para o 

curso; 

 
8.2.3. Seja trabalhador autônomo; 

 
8.2.4. Seja aposentado. 

 

8.3. Para o curso de Juventude, quando houver, o critério adotado para desempate será: 
 

8.3.1. Ter a maior idade respeitando o limite do curso (20 anos). 
 

8.3.2. Obter a maior nota em Língua Portuguesa; 
 

8.4. A classificação dos candidatos será disponibilizada no dia 23 de fevereiro de 2021, no site 

www.florestan.org.br ou através do App Florestan. 

 
 

9. DOS RECURSOS 
 

9.1. O candidato poderá interpor recurso no dia 23 de fevereiro de 2021, conforme descrito nos 

subitens abaixo: 
 

9.1.1. O candidato deverá interpor recurso em formulário próprio contra o resultado da prova, 

comparecendo à Fundação Professor Florestan Fernandes, Alameda da Saudade, 186 

– Conceição– Diadema – SP, no dia indicado acima. 

 
9.1.2. O candidato somente poderá interpor recurso em seu próprio nome, não cabendo 

questionar, pedir conferência ou vista de documentos, gabaritos e/ou resultados 

obtidos por ele próprio ou por outros candidatos, bem como será indeferido recurso 

com pedido para revisão da prova. 

 

9.1.3. Compete à Comissão de Seleção da Fundação Florestan Fernandes, constituída 

através da Resolução nº 21/2019, de2 8  de novembro de 2019, a decisão dos recursos 

interpostos. 

 

9.1.4. O resultado do Recurso estará disponível ao interessado no dia 25 de fevereiro de 

2021 na secretaria da Fundação Florestan Fernandes, Alameda da Saudade, 186 – V. 

Conceição – Diadema – SP, a partir das 9h. 

http://www.florestan.org.br/
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10. DA MATRÍCULA 

 
10.1. Os candidatos aprovados serão matriculados observando-se 

a ordem de classificação e o número de vagas constante no QUADRO DE VAGAS, do item 

1, deste Edital. 

 

10.2. Os candidatos aprovados serão convocados por meio de 

relação nominal afixada na Fundação Florestan Fernandes e no site www.florestan.org.br, 

pela ordem de classificação, devendo apresentar os documentos necessários no período de 

25/02 a 10/03 de 2021, das 9h às 18h30min, na Fundação Florestan Fernandes, Alameda 

da Saudade, 186 – Conceição– Diadema – SP. 

 

10.3. Não poderão matricular-se pessoas que já frequentaram 

qualquer um dos cursos oferecidos pela Fundação Florestan Fernandes e que tenham 

desistido das aulas sem apresentação de justificativa comprovada, nos últimos 02 

(dois) semestres. 

 

10.4. Candidatos que já cursaram quaisquer um dos cursos 

oferecidos pela Fundação Florestan Fernandes e foram considerados APROVADOS, 

não poderão matricular-se no mesmo curso novamente. 

 

10.5. Para a matrícula será necessária a exibição do original e 

entrega de cópia dos seguintes documentos: 
 

10.5.1. Documento de Identidade (RG ou outro documento de identificação civil 

equivalente de acordo com a lei 12.037/2009); 

 

10.5.2. Comprovante de Escolaridade (Diploma ou Histórico Escolar ou Declaração de 

Escolaridade), de acordo com a escolaridade exigida no QUADRO DE VAGAS, 

do item1, deste Edital ou outros certificados quando o curso escolhido assim o 

exigir; 
 

10.5.3. Cadastro de Pessoa Física – CPF;  
 

10.5.4. Comprovante de Residência (conta de água, luz, telefone ou correspondência 

bancária) recente e em seu próprio nome. 
 

10.5.5. Para Pessoas com Deficiência será necessária a entrega do laudo médico 

comprovando a limitação. 

 

http://www.florestan.org.br/
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Parágrafo único: No caso de não haver comprovante de residência no nome do candidato, 

este deverá apresentar original e entregar cópia do título de eleitor que comprove residência 

no município ou cartão da UBS. 

 

10.6. A não apresentação de original e cópia de qualquer um dos 

documentos, no prazo estabelecido, implicará na perda definitiva da vaga. 

 

10.7. Os candidatos aprovados em qualquer um dos cursos 

oferecidos pela Fundação Florestan Fernandes, que tenham mais de 60 (sessenta) anos e 

apresentem dificuldade em comprovar escolaridade, deverão entregar documento escrito 

de próprio punho atestando ter a escolaridade exigida para o curso escolhido.  

 

10.8. O candidato, que assim desejar, poderá realizar doação de 

um alimento não perecível, a sua escolha como, por exemplo: leite em caixinha ou em 

pó,óleo de cozinha,arroz, feijão, açúcar, farinha de trigo, etc para doação a entidades 

assistenciais do município. 

 

10.9. Nos dias 15/03 e 18/03 de 2021 serão feitas, por meio de 

listas afixadas no Mural de Avisos da Fundação Professor Florestan Fernandes e/ou no site 

www.florestan.org.br, as primeira e segunda chamadas, respectivamente, dos candidatos 

suplentes, obedecendo a ordem de classificação. 

 

 

10.10. Após as datas estipuladas para chamadas de suplentes, 

caso ainda haja vagas, entre os dias 22 a 26 de março de 2021, a Fundação Florestan 

Fernandes fará divulgações em suas redes socais, site, App informando quais cursos e locais 

ainda existem vagas remanescentes. Serão contempladas as pessoas, por ordem de 

chegada, dentro do número total disponibilizado e desde que atendam e comprovem todos os 

requisitos para o curso disponível. 

10.11. Serão realizadas Aulas Inaugurais previstas para o dia 05 

de abril de 2021. Os candidatos matriculados deverão comparecer conforme dia e horário do 

curso escolhido. Maiores informações serão fornecidas no momento matrícula. 

 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
11.1. A inscrição do candidato importará no conhecimento e aceitação de todos os termos e 

condições deste Edital e das normas legais pertinentes.  

 

http://www.florestan.org.br/
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11.2. A inexistência, omissão e/ou irregularidades das informações e documentos, mesmo que 

verificadas posteriormente, acarretarão nulidade da inscrição, desclassificação do 

candidato ou interrupção do curso, em caso de aulas já iniciadas, sem direito a 

interposição de recurso ou medidas judiciais. 

 

11.3. A Fundação Florestan Fernandes reserva-se ao direito de não iniciar aulas de turmas que 

não atingirem o mínimo de 50% de ocupação, conforme total de vagas relacionadas no 

QUADRO DE VAGAS, item 1 deste Edital, mesmo após matrícula. 

 

11.4. Uma vez matriculados, todos os alunos estarão sujeitos a seguir as normas internas da 

Fundação Professor Florestan Fernandes, conforme seu Estatuto e Regimento Interno.  

 
11.5. Os horários e dias da semana de aulas, expressos no QUADRO DE VAGAS, item 1 

deste Edital, poderão sofrer alterações, bem como algumas turmas poderão ser 

unificadas para garantir o número suficiente para abertura.  

 
11.6. Eventualmente, poderão ocorrer atividades fora do período regular das aulas e também aos 

sábados, domingos e/ou feriados. Compete à Coordenação Pedagógica da Fundação 

Florestan Fernandes organizar e convocar os alunos para tais atividades que têm caráter 

obrigatório aos que forem convocados. 

 
11.7. É de exclusiva responsabilidade do candidato obter as informações necessárias para a 

participação em todas as etapas do processo seletivo, atentando-se para o local, a data e o 

horário da prova e da divulgação de resultados e de todos os prazos relativos à matrícula. 
 

11.7.1. O não comparecimento para confirmação de matrícula nos locais, datas e horários 

divulgados pela Fundação, acarretará a perda da vaga conquistada e que será 

disponibilizada ao candidato suplente ou, na ausência de suplentes, por munícipe 

interessado e que atenda e comprove os requisitos para a vaga. 

 

11.8. Os candidatos classificados e matriculados deverão ter frequência e aproveitamento 

mínimos de 75% das aulas para receber certificação. 

 

Parágrafo único: O aluno que faltar duas vezes consecutivas, incluindo a Aula Inaugural, 

perderá o direito à vaga e esta será preenchida por candidato suplente ou, na ausência de 

suplentes, por munícipes de Diadema. No que concernem às demais ausências, o Regimento 

Interno disciplinará, estando sempre o aluno faltoso sujeito à apreciação do caso pela 

coordenação pedagógica. 
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11.9.  Em razão da crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19, e em obediência 

ao Plano São Paulo do Governo do Estado, a Fundação Florestan Fernandes poderá 

alterar a qualquer momento as datas que estão previstas neste Edital. 
 

 
12. FAZEM PARTE DESTE EDITAL: 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO -1º semestre / 2021 

ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CURSOS 

ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DAS PROVAS 

 

 

 
Manoel Eduardo Marinho 

Diretora Presidente 
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ANEXO I – CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

1º semestre / 2021 

 

Inscrições de 28/01/2020 a 03/02/2021 

Prova 09,10,11 de fevereiro 

Resultado da Prova 23 de fevereiro 

Recurso 23 de fevereiro 

Resultado de Recurso  25 de fevereiro 

Matrículas de 25/02 a 10/03 

Preparação das listas de 
suplentes 

11,12 de março 

1ª chamada de Suplentes 15 de março 

2ª chamada de Suplentes 18 de março 

Formação/preenchimento das 
turmas 

22 a 26 de março 

Planejamento Pedagógico 08 a 26 de março 

Aula Inaugural (1º semestre e 
1º trimestre) 

05 de abril 

Término do 1° Trimestre Em programação 

Entrega dos Certificados (1º 
trimestre) 

Em programação 

Aula Inaugural 2º trimestre Em programação 

Formatura Semestral e Entrega 
dos Certificados (2º trimestre) 

Em programação 
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ANEXO II – DESCRIÇÃO DOS CURSOS 

 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Este curso tem o objetivo de preparar o aluno para o mercado de trabalho a partir dos princípios da 

administração científica, desenvolvendo noções de rotinas do ambiente administrativo. Durante o 

curso o aluno terá a possibilidade de explorar conhecimentos da estrutura organizacional, 

baseando-se na Teoria Geral da Administração, além de desenvolver noções de 

empreendedorismo, ética profissional, relacionamento interpessoal. O curso abrange cada um dos 

segmentos administrativos, fazendo inferências às áreas de logística e marketing sem excetuar os 

princípios que norteiam a matemática financeira  e os cálculos aplicados às finanças.  

 

AUXILIAR DE COZINHA 

O objetivo deste Curso é levar o aluno a desenvolver habilidades e inseri-lo na arte da gastronomia, 

além da preparação de pratos e sua apresentação, rigor técnico quanto a organização da cozinha e 

sua hierarquia. O curso envolve cuidados com a higiene pessoal e dos alimentos e segurança 

alimentar, em atenção a legislação específica (CVS-05, RDC 216-ANVISA) técnicas básicas de 

preparos e manipulação, preparação de pratos quentes, frios, massas, sopas e molhos básicos. 

Contempla informações necessárias para a formação de preços, cálculo de receitas e noções de 

preparo para distribuição e noções de pequenos empreendimentos.  

 

AUXILIAR DE RECURSOS HUMANOS  

O curso de Auxiliar de Recursos Humanos tem por objetivo proporcionar ao aluno conhecimentos 

teóricos e metodológicos relacionados à rotina do Departamento de Recursos Humanos, 

englobando os seus subsistemas de Aplicação, Remuneração, Cargos, salários e benefícios, 

Desenvolvimento de Pessoas, alinhado ao que há de moderno no Mercado de Recursos Humanos 

(MRH) e suas principais ferramentas de gestão, como Avaliação de Desempenho e Gestão por 

Competências, em consonância às práticas de mercado. No decorrer do curso, o aluno irá adquirir 

conhecimentos básicos, mas necessários para ingressar no universo dos recursos humanos e nas 

rotinas trabalhistas, além de trabalhar os conceitos de ética, cidadania e desenvolvimento pessoal e 

profissional.  

 

BARBEIRO (CORTE, QUÍMICA E SOBRANCELHA) 

Este curso tem o objetivo de ensinar a arte de cortar e modificar os cabelos masculinos, usando 
técnicas de relaxamento e progressiva. Desenvolveremos também as habilidades para o design de 
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barbas, bigodes, cavanhaques e sobrancelha masculina, capacitando-os em situações teóricas e 
práticas que envolvem diversos estilos e graus de dificuldade. Capacitar a postura profissional 
através da organização do espaço para acolhimento e atendimento dos clientes, saber selecionar 
produtos de qualidade para utilizar na barbearia, desempenhar a lavagem do couro cabelo de forma 
segura e correta, irá realizar descoloração de fios, proceder à cortes específicos e modernos e 
executar cortes masculinos em crianças.  

 
CABELEIREIRO  

Este curso tem o objetivo de formar profissionais e capacitá-los ao tratamento de estética e saúde 
capilar, estimulando a desempenhar habilidades técnicas na função, de forma que possa gerar 
renda e contribuir para seu desenvolvimento pessoal e profissional. Através da Ética e Postura, o 
aluno irá aprender sobre Tratamentos capilares, Modelagem, Noções de Visagismo, Cortes, 
Colorimétrica, Relaxamento e Ondulação, Volume e Forma entre outros temas que são essenciais 
para desenvolver a base inicial profissional no mercado de trabalho. 
 

CONFEITARIA 

Este curso tem por objetivo capacitar o educando na arte de decoração de bolos e doces, 

promovendo autonomia na geração de renda ao proporcionar o conhecimento nas técnicas com 

bicos de confeitos, cotação para o mercado, técnicas de congelamento, técnicas de higienização do 

ambiente de trabalho e prática de preparos de receitas além do correto manuseio e conservação 

dos insumos e utensílios. Noções de preparo de pratos e receitas para a geração de renda, 

observando as questões de segurança alimentar e de manuseio em atenção às normas técnicas da 

legislação específica (CVS-05, RDC 216-ANVISA).  

 

COZINHA ITALIANA 

O objetivo deste Curso é levar o aluno a desenvolver habilidades de preparação além de inseri-lo na 

arte da fabricação de massas frescas artesanais, além da preparação de molhos acompanhantes.  

O curso envolve cuidados com a higiene e segurança alimentar, prepara o aluno para o exercício da 

atividade culinária com base nas questões de segurança alimentar e de manuseio em atenção às 

normas técnicas da legislação específica (CVS-05, RDC 216-ANVISA). O aluno desenvolverá 

técnicas básicas de preparos e manipulação de massas e molhos básicos da culinária italiana. O 

curso contempla informações necessárias para a formação de preços, cálculo de receitas, além de 

noções de preparo para distribuição e orientações básicas de pequenos negócios, ética 

empresarial, e conceitos de empreendedorismo.  

 

COZINHA MEXICANA   

Com o curso de Cozinha Mexicana, o aluno vai conhecer os principais pratos da culinária do país, 

conhecerá os utensílios e técnicas básicas desta cozinha e aprenderá a elaborar pratos típicos que 

mostram a riqueza gastronômica de diferentes regiões do México. Através de aulas práticas e 

teóricas o aluno aprenderá a preparar os pratos mais pedidos em restaurantes, bares e lanchonetes 
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do país, além de estudar a cultura e as tradições da cozinha que é considerada patrimônio cultural 

da humanidade segundo a UNESCO. O aluno também aprenderá noções de preparo de pratos e 

receitas para a geração de renda além de informações necessárias sobre as questões de 

segurança alimentar e de manuseio de alimentos em atenção às normas técnicas da legislação 

específica (CVS-05, RDC 216-ANVISA)., 

 

CUIDADOR DE IDOSOS E DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

Este curso tem o objetivo de capacitar o aluno para cuidar do bem-estar do idoso e da pessoa com 
deficiência, melhorando a qualidade de vida ao auxiliar nas atividades no âmbito familiar ou 
institucional. O aluno aprenderá durante o curso: preceitos fundamentais que definem os idosos e 
pessoas com deficiência; classificação das modalidades de deficiência; ética e postura profissional; 
condição e direitos do idoso e da Pessoa com Deficiência; saúde do Idoso e da Pessoa com 
Deficiência; patologias; deambulação; higiene; alimentação; primeiros socorros; relacionamento; e 
lazer. 
 

DECORAÇÃO DE FESTAS E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

Este curso tem como objetivo preparar o aluno para identificar diversos meios e estratégias de 
organizar eventos, ornamentar diversos tipos de festividade, preparar mesas para festas, realizar 
pesquisas relacionadas a atividades de lazer e promover recreação; além de desenvolver a 
elaboração e produção de eventos, tendo em vista a geração de renda e o crescimento profissional. 
Os alunos terão a oportunidade de se desenvolverem por meio de conteúdos como: coordenação 
motora; manuseio de diversas ferramentas e materiais para pintura; técnicas com isopor, espumas, 
tecidos e balões; conhecer mobiliários antigos, provençal e MDF; pintura facial; esculturas artísticas; 
atendimento ao público; decoração tradicional e sustentável; ornamentação com tecidos; adereços; 
técnicas de envelopamento; e básico em recreação. 
 

DEPILAÇÃO & SOBRANCELHA 

Este curso tem o objetivo de propiciar às alunas o contato com técnicas e práticas que possibilitem 
a prestação de serviço na área de depilação feminina e masculina, incluindo sobrancelha. Com o 
objetivo de satisfazer as condições de higiene, saúde e bem-estar do cliente, irá orientar e subsidiar 
o desenvolvimento profissional, visando criar condições para a melhoria de vida, geração de renda, 
autovalorização cidadã e resgate da autoestima. Desenvolvendo o conhecimento em Anatomia da 
pele e do pelo, Biossegurança, Métodos de Depilação, Clareamento de Pele e Pelo, Sobrancelha e 
técnicas em epilação, que proporcionarão o seu desenvolvimento pessoal e profissional. 
 

DESIGNER DE SOBRANCELHAS 

O curso de designer de sobrancelhas tem como objetivo que o profissional desenvolva as 

habilidades e técnicas necessárias para o design da sobrancelha, utilizando técnicas que envolvam 

pinças, correção com hena e tinturas, lápis para sobrancelhas e sombras, epilação com linha 

(egípcia) e aprimoramento com as estéticas modernas. Este profissional terá no mercado a 

oportunidade de trabalhar com a autoestima dos clientes, proporcionando o equilíbrio entre o 

formato do rosto com o desenho correto das sobrancelhas. 
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ELÉTRICA BÁSICA DE AUTOS 
O curso tem como objetivo conscientizar e capacitar os profissionais quanto aos procedimentos 
corretos e seguros para a execução das atividades de elétrica automotiva, voltadas à manutenção 
preventiva, conforme normas técnicas que visam garantir segurança e respeito ao meio ambiente. A 
formação possibilitará ao aluno a geração de renda na área automotiva no mercado formal e 
informal. Durante o curso os alunos aprenderão: fundamentos eletrônicos e elétricos; simbologia; 
organização e segurança do local trabalho; recebimento e entrega de veículos; ferramentas e 
equipamentos para testes eletrônicos; noções de injeção eletrônica; reparação de componentes 
eletrônicos; fiação; e diagnóstico de veículos. 
 
 

ELETRICISTA INSTALADOR PREDIAL E RESIDENCIAL 

O Curso de Eletricista Instalador tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas a 
princípios e leis que regem o funcionamento de instalações elétricas prediais e residenciais, por 
meio de instrumentos, ferramentas, procedimentos e métodos que permitam o planejamento, 
execução e avaliação de instalações e suas proteções, de acordo com normas técnicas, ambientais 
e de segurança. No decorrer do curso os alunos aprenderão sobre corrente; tensão e potência 
elétrica; geração de eletricidade; conceito de energia; caixa padrão Eletropaulo; disjuntores; 
interruptores; tomadas; emendas de condutores; aterramentos; desenho elétrico; painel de energia; 
painel de distribuição elétrica; distribuição de circuitos elétricos; distribuição de tubulação em lajes; 
redes de média e baixa tensão elétrica; cálculos de potência e corrente; circuito em paralelo e 
circuito em série; normas técnicas ABNT; montagens elétricas; ferramentas e instrumentos de 
medição; equipamentos de segurança em instalações elétricas;  e fios e cabos elétricos. 
 
ESTÉTICA AUTOMOTIVA (POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO DE PINTURA; HIGIENIZAÇÃO DE 

INTERIORES; LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE PAINÉIS E ESTOFADOS) 

O curso objetiva proporcionar ao aluno conhecimento técnico sobre Estética Automotiva, que 
possibilite a geração de renda, embasada pela teoria e prática necessárias ao domínio das 
ferramentas e materiais específicos, observando normas de atendimento ao cliente, segurança e 
meio ambiente. Durante o curso o aluno conhecerá: ética profissional; cálculo de orçamento; 
descontaminação de pintura; compostos polidores; boinas de polimento; lixas; técnicas de 
lixamento;  tipos de materiais e equipamentos; técnicas de polimento e cristalização; execução de 
higienização e sanitização de estofamentos; forrações e painéis; mascaramento; tipos de ceras; 
selantes e vitrificadores; acabamento e orientações sobre manutenção do brilho; e técnicas de 
limpeza do ar condicionado. 
 

ESTÉTICA CORPORAL (DRENAGEM LINFÁTICA, MODELADORA E DRENAGEM PÓS-

OPERATÓRIA) 

Este curso tem o objetivo de capacitar o aluno para as práticas de embelezamento corporal, 
manutenção e recuperação da saúde e autoestima, aprendendo a desempenhar atividades 
profissionais como prestador de serviços e/ou autônomos, em centros estéticos, academias, 
eventos, domicílios, entre outros estabelecimentos afins, atentando sempre para as questões de 
segurança e higiene, administrando corretamente os tratamentos prescritos e especializados, 
proporcionando assim bem estar e satisfação ao cliente. Abordando as especialidades ligadas ao 
Sistema linfático, Anatomia Humana, FEG e IMC, Massagens: Modeladora, Drenagem Linfática, 
Drenagem Pós-operatória, Cirurgias plásticas mais comuns, Protocolos e Recursos Eletro estéticos 
corporais, esse profissional terá conhecimentos básicos para iniciar no mercado de trabalho. 
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ESTÉTICA FACIAL (LIMPEZA DE PELE) 

Este curso tem o objetivo de capacitar o aluno para as práticas de embelezamento facial, 
manutenção e recuperação da saúde da cútis e autoestima, aprendendo a desempenhar atividades 
profissionais como prestador de serviços e/ou autônomos, em centros estéticos, academias, 
domicílios, entre outros estabelecimentos afins, atentando sempre para as questões de segurança e 
higiene, administrando corretamente os tratamentos prescritos e especializados, proporcionando 
assim bem estar e satisfação ao cliente. Terá noções de Estrutura da pele, Tipos e Musculatura, 
técnicas para Limpeza de Pele e tratamento de Lesões Dermatológicas, técnica e uso de Recursos 
eletro estéticos. 
 

ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL 

O objetivo deste Curso é levar o aluno a desenvolver habilidades de criação de propaganda digital, 

desenvolvimento do plano de marketing digital, além de desenvolver conceitos de e-mail marketing, 

monitoramento e criação de campanha no Google Adwords e nas plataformas digitais como 

visualização de anúncios, algoritmos e técnicas de otimização e retorno de marketing através da 

web. O curso aborda a atividade de marketing consciente e ético, respeito à concorrência e 

lealdade. Com atividades práticas e teóricas que levam o aluno a exercitar o aprendizado em 

ambiente de total interação e familiarização com os conceitos de marketing do século XXI.  

 

FOTOGRAFIA BÁSICA 

Este curso tem como objetivo oferecer os subsídios básicos para produção, captura e interpretação 
de imagens fotográficas, abordando os principais tópicos de história da imagem, construção e 
desenvolvimento do olhar, operacionalização de câmeras fotográficas e equipamentos auxiliares, de 
maneira que haja melhor registro possível de imagens e perspectivas profissionais mais amplas. As 
atividades teóricas e práticas oportunizarão conhecer sobre história da arte; história da fotografia; 
aspectos técnicos da fotografia; linguagem fotográfica; elaboração de projetos; ética e legislação; 
mercado de trabalho; montagem de portfólio; câmera e objetiva; regra dos terços; distância focal; 
iluminação técnica; seleção e tratamento básico de imagens. 
 

INFORMÁTICA BÁSICA: INCLUSÃO DIGITAL 

Este curso tem o objetivo de proporcionar aos alunos conhecimentos básicos para o uso de 

computadores, que é essencial para o currículo, em qualquer área de atuação no mercado de 

trabalho, pois proporciona habilidade no manuseio de editores de texto, digitação, apresentações, 

planilhas de cálculos, métodos de pesquisa, navegação na internet e mídias sociais. O aluno terá 

contato com o universo da tecnologia em dispositivos móveis, informações direcionadas à 

segurança e ao cuidado com o uso da rede mundial de computadores de forma consciente, segura 

e responsável.  
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INFORMÁTICA: PLANILHAS ELETRÔNICAS (EXCEL) 

O curso de Planilhas Eletrônicas (no formato MS Office Excel®) tem o objetivo de habilitar o aluno a 

utilizar os recursos básicos e efetuar elaboração de cálculos, ensinar a utilizar fórmulas, criar 

gráficos, formatar e imprimir planilhas. O aluno aprenderá a utilizar as principais funções, classificar 

e filtrar os dados de uma planilha. Este curso visa capacitar os participantes com as técnicas e 

funções de cálculos mais importantes e utilizadas no mercado de forma profissional, possibilitando a 

otimização do tempo de trabalho, com utilização de softwares (programas) livres e on line.  

 

INGLÊS BÁSICO / BASIC ENGLISH 

O curso tem o objetivo de preparar o aluno para o seu primeiro contato com a língua estrangeira 

(inglês). Serão trabalhados ao longo do curso conceitos voltados para a gramática e sonoridade, 

observando a conversação e escrita no nível básico, possibilitando aos alunos teoria e práticas 

suficientes para melhorarem a sua empregabilidade, além de iniciar em uma língua estrangeira de 

tão grande aceitação e procura. O curso viabiliza técnicas de aprendizado como uso de dinâmicas, 

como músicas e conversação voltadas ao inglês utilizado para os negócios, lazer e uso cotidiano, 

de forma básica e eficiente.  

The course aims to prepare students for their first contact with the foreign language (English). 

Throughout the course focused concepts will be used for grammar and sonority, observing the 

conversation and writing at the basic level, enabling students to have enough theory and practice to 

improve their employability, besides starting in a foreign language of such great acceptance and 

demand. The course focuses on learning techniques such as dynamics, music and conversation 

classes. Leading and assisting students to use the language in business, leisure and everyday use, 

in a basic and efficient way 

 

MANICURE E PEDICURE 

Este curso tem o objetivo de capacitar o aluno para o domínio da prática de embelezamento das 
mãos e dos pés, aplicando as técnicas de biossegurança para manter a saúde dos mesmos e 
garantir a qualidade e o bem-estar dos clientes, de forma que possa gerar renda atuando no 
mercado de trabalho como profissional da área. Através da Cutilagem e Esmaltação, Alongamento 
de unhas e pedrarias, saúde dos diferentes tipos de unhas, o profissional poderá exercer sua 
competência no mercado de trabalho, mostrando excelência e conhecimento para a construção da 
autoestima das pessoas. 
 

MANUTENÇÃO DE CELULAR 

O curso objetiva formar pessoas que desejam entrar na área de conserto de celulares, oferecendo 
soluções de reparos físicos e lógicos, com forte embasamento prático e teórico. Os alunos 
aprenderão técnicas específicas para consertar vários modelos de celulares de maneira bastante 
eficaz, reconhecendo partes constitutivas dos aparelhos e suas funcionalidades, sistemas 
operacionais, aplicativos, ferramentas, insumos técnicos, proteção e controle da energia estática 
(ESD), laboratório de manutenção, diagrama em blocos; hardwares de celulares; troubleshooting 
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GSM/ CDMA, fonte de alimentação, módulos de autofalante e microfones, módulo de campainha 
monofônicas, polifônicas e digitais, tipos de baterias: cuidados, testes e defeitos, teste de consumo 
em corrente elétricas, limpeza e desoxidação dos aparelhos celulares, técnicas de soldagem, 
Tecnologias THT, SMD e BGA, aparelhos suportados para reparo e desbloqueio em laboratório. 
 

MAQUIAGEM (DESIGNER DE SOBRANCELHA) 

Este curso tem como objetivo ensinar técnicas de maquiagem, através dos conceitos de de 
visagismo e designer das sobrancelhas, (embelezamento do olhar: permanente e desondulação das 
sobrancelhas, alongamento e tintura dos cílios). Além, do aprendizado correto do uso da 
maquiagem para diversas ocasiões, construindo o Make especial, automaquiagem, enaltecendo os 
diferentes tipos de rostos e pele. O profissional de maquiagem saberá distinguir a diferença entre 
maquiagem artística e comum. Deverá compreender sobre montagem de kit de maquiagem, 
aplicação de subtom, massagem e harmonização das cores para ocasiões e eventos especiais 
como halloween, dark, casamentos, festa de debutantes entre outros.  
 

MECÂNICA BÁSICA DE AUTOMÓVEIS 

O objetivo do curso é capacitar profissionais para conhecer os principais mecanismos de 
funcionamento de automóveis movidos à combustão por álcool e gasolina, podendo, com isso, fazer 
consertos e manutenções, considerando todos os preceitos fundamentais às normas e condutas de 
segurança, além dos cuidados e atenção ao meio ambiente. Serão ministradas aulas teóricas e 
práticas sobre os conteúdos: fundamentos de mecânica; organização e segurança do local trabalho; 
recebimento e entrega de veículos; ferramentas e equipamentos; Instrumentos de medição; sistema 
de suspensão, direção e freios; sistema de transmissão; sistema Elétrico; sistema de alimentação e 
ignição; motor de combustão interna - Ciclo Otto; sistema de arrefecimento; sistema de lubrificação. 
 

MECÂNICA BÁSICA DE MOTOS 

O objetivo do curso é capacitar profissionais a conhecerem os principais mecanismos de 
funcionamento de uma motocicleta, garantindo a plena manutenção ou reparo das partes 
integrantes, agregando conhecimento e técnicas que possam ampliar as possibilidades de mercado 
de trabalho. Durante a formação profissionalizante os alunos aprenderão:  fundamentos de 
mecânica e motocicleta; organização e segurança do local trabalho; recebimento e entrega de 
veículos; ferramentas e equipamentos; instrumentos de medição; sistema de suspensão, direção e 
freios; sistema de transmissão; sistema elétrico; sistema de alimentação e ignição; motor de 
combustão interna - Ciclo Otto; sistema de arrefecimento; sistema de lubrificação; mecânica de 
motor e câmbio; acessórios; cuidados com o meio ambiente. 

 

PANIFICAÇÃO BÁSICA  

O curso de Panificação Básica tem por objetivo capacitar o aluno na arte de manipulação de 

massas, modelagem, trançamento de diversos tipos de pães como: croissant, pão italiano, pão 

doce, roscas, broa, entre outros tipos de pães, além de técnicas especificas de modelagem, 

farináceos e fermentação. Além das técnicas de preparo da massa, o curso de Panificação Básica 

da Fundação Florestan Fernandes proporciona ao aluno conhecimentos básicos e necessários para 

o armazenamento, congelamento, cálculo do custo e valor do produto final, ideal para quem procura 

um curso rápido que o possibilite rapidamente a inserção ou reinserção no mercado de trabalho. 
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Ademais, capacita o aluno com conhecimentos básicos em higienização do ambiente de trabalho e 

segurança alimentar (CVS-05, RDC-216 ANVISA). 

 

PIZZARIA BÁSICA 

Este curso objetiva a capacitação do aluno à independência e autonomia na criação de receitas a 

partir da massa base de pizzas, esfirra, calzones e suas variações. O curso tem por missão, 

desenvolver no aluno a expertise da criação de novas formas de empreender além de ensiná-lo a 

manipular com o rigor técnico necessário as receitas e preparações oriundas desta arte 

gastronômica. Durante todo o curso são observadas e ensinadas aos alunos normas técnicas de 

segurança alimentar, manipulação de insumos e alimentos determinados pela legislação vigente 

(RDC-216, CVS-05). Além das técnicas de preparo da massa, o curso de Pizzaria Básica da 

Fundação Florestan Fernandes proporciona ao aluno conhecimentos básicos e teóricos da 

profissão do pizzaiolo, suas especificidades e prepara o aluno para o micro empreendedorismo.  

 

PREPARAÇÃO PARA O 1º EMPREGO  

Este curso objetiva preparar o adolescente para a vida profissional atendendo as exigências e 

prospecções do mercado de trabalho atual e futuro, explorando e desenvolvendo seu potencial, 

através de uma metodologia humanizada e crítica-reflexiva, que visa o desenvolvimento por 

completo das competências e habilidades necessárias ao educando (aspectos pessoais e 

profissionais). Os módulos trabalhados durante o curso são: Desenvolvimento Pessoal, Orientação 

Profissional, Informática Básica, Mundo do Trabalho, Comunicação, Matemática e Finanças, 

Cidadania e Saúde e Vida.  

 

ROBÓTICA BÁSICA 

Este curso objetiva educar tecnologicamente o adolescente por meio do ensino de três pilares da 

robótica: Elétrica, Mecânica e Programação. O curso se assemelha a um curso técnico de 

mecatrônica com a facilidade de contarmos com o uso de um software a base de fluxograma 

desenvolvido especialmente para o ensino de programação de robótica.  

 

TERAPIAS NATURAIS  

Este curso tem por objetivo proporcionar o conhecimento e modos de lidar com nosso interior 
através das terapias naturais e trazer o bem-estar ao ser humano. As terapias proporcionam aos 
participantes conhecimentos sobre Quick, Massage, Florais de Bach, Moxaterapia, 
Esparadrapoterapia, Cromoterapia, Pedras Quentes, Ventosaterapia e, ainda, o aprendizado da 
importante técnica Shiatsu: um recurso de manipulação corporal que objetiva a drenagem dos 
canais energéticos e colaterais (canais da acupuntura) que reestabelece a circulação sanguínea, 
potencializa as defesas orgânicas e institui o equilíbrio das polaridades YIN e YANG.  
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USO DA INTERNET PARA A MELHOR IDADE 

Este curso tem o objetivo de promover a inclusão digital para a melhor idade por meio de uma 

metodologia de ensino personalizada voltada àqueles que nunca tiveram um contato com o 

computador e possam dar os primeiros passos no mundo da informática, familiarizando-se com  o 

hardware e o ambiente gráfico do sistema operacional e aplicativos, manipulando arquivos, 

aplicativos mobile (de celular) e acessando a internet de maneira segura e responsável.  

 

VIDEOMONITORAMENTO (CFTV ) E ALARMES 
O curso tem o objetivo de qualificar o aluno para o pleno conhecimento e montagem de 
videomonitoramento (CFTV) e alarmes, conhecendo os conceitos de segurança individual e coletiva 
em espaços privados e públicos. Poderá atuar em empresas de segurança ou em estabelecimentos 
que possuam sistemas de segurança eletrônica, além de realizar instalações em residências e 
comércios. Conteúdos a serem ministrados: conceito de videomonitoramento e seus objetivos; 
conceito de redes; cuidados com o armazenamento e uso das imagens; apresentação de 
equipamentos e materiais de cabeamento e meios de transmissão; tipos de lente; sensor de 
imagens e campos de visão; infravermelho e graus de proteção; manuseio em geral; identificação 
de equipamentos e modelos; e testes em geral. 
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ANEXO III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL I (1° ao 5° ANO) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Compreensão de texto. Sinônimos e antônimos. Frases (afirmativa, negativa, exclamativa, 

interrogativa). Noções de número: singular e plural. Noções de gênero: masculino e feminino. 

Reconhecimento de frases corretas e incorretas. 

 

MATEMÁTICA 

Operações com números naturais e fracionários: adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Sistemas de medidas: tempo, comprimento, capacidade, massa, quantidade.  Resolução de 

situações-problema. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais do município, nacionais e 

internacionais, recentes, divulgados na mídia local e/ou nacional. 

 

 

ENSINO FUNDAMENTAL II - COMPLETO OU INCOMPLETO (6° AO 9° ANO) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura e interpretação de diversos tipos de textos. Sinônimos e antônimos. Sentido próprio e 

figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, pronome, 

verbo, advérbio, preposição e conjunção. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e 

nominal. 

 

MATEMÁTICA 

Números inteiros: operações e propriedades. Números racionais, representação fracionária e 

decimal: operações e propriedades. Razão e proporção. Porcentagem. Regra de três simples. 

Equação do 1.º grau. Sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade. 

Raciocínio lógico. Resolução de situações- problema. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais do município, nacionais e 

internacionais, recentes, divulgados na mídia local e/ou nacional. 

 

ENSINO MÉDIO (CURSANDO OU COMPLETO) 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leitura e interpretação dos diversos gêneros textuais (literários e não literários). Sinônimos e 

antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, 

adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção. Coesão e coerência textual. 

Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação pronominal. Crase. 

 

MATEMÁTICA 

Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e 

proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e 

ponderada. Juro simples. Equação do 1º e 2º graus. Sistema de equações do 1º grau. Relação 

entre grandezas: tabelas e gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, 

perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-

problema. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

Questões relacionadas a fatos políticos, econômicos, sociais e culturais do município, nacionais e 

internacionais, recentes, divulgados na mídia local e/ou nacional. 

 


