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APRESENTAÇÃO
Em se tratando de oferta ao ensino profissional de nível médio e superior, os indicadores mostram que
o Espírito Santo, ainda, está bem abaixo dos estados brasileiros mais avançados neste quesito. Por
isso a ação do governo, neste campo educacional, requer investimentos e competência criativa para
elaboração de programas inovadores capazes de minimizar, num curto espaço de tempo, algumas
deficiências nesse sentido. Uma ação prioritária da atual gestão é a criação do Programa Qualificar
ES que visa atender a jovens e adultos que buscam aprender uma profissão. Nesse contexto, a
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (SECTI) apresenta o
Qualificar ES para superar as dificuldades vividas pelo cidadão capixaba e favorecer mais o
crescimento. A realização deste Programa dar-se-á por meio de parcerias com a Secretaria Estadual
de Educação (SEDU), Secretaria da Justiça (SEJUS), Secretaria de Direitos Humanos (SEDH),
Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (IASES), Centros Estaduais de Educação
Técnica (CEET), Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do
Empreendedorismo (ADERES), Ministério Publico do Espírito Santo (MPES), Programa Agenda
Mulher assim como contará com Organizações não Governamentais, Institutos Federais,
Comunidades, Secretarias Municipais, entre outras.
Por se tratar de oferta de vagas atendendo às demandas da população, à vocação econômica da
região, ao mercado de trabalho e aos setores produtivos, os cursos estarão em constante
acompanhamento, alterações e atualizações e serão apresentados em consonância aos Eixos
Tecnológicos propostos pelo Ministério da Educação.
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O PROGRAMA
A atual situação econômica do país requer muita atenção, mas é uma ocasião propícia para superar
as dificuldades, pois é nessa hora que esforços são aplicados visando diminuir os obstáculos. Há,
certamente, necessidade de mão-de-obra, novas ideias e formação de profissionais empreendedores
para a retomada do crescimento.
O Programa Qualificar ES consiste em ações que visam à formação profissional de cidadãos e
cidadãs residentes no Espírito Santo, por meio de uma proposta emancipatória para melhoria da
qualidade de vida do cidadão, priorizando os residentes em bairros com alta vulnerabilidade social e
contribuindo para a redução da criminalidade. Atende a Grande Vitória e o interior do Estado. Dessa
forma, o Programa contribuirá para a formação profissional, geração de renda, prevenção da
criminalidade, promoção da autoestima, senso de pertencimento local, melhoria de condições de
desenvolvimento dos moradores dos bairros atendidos.
Para esta demanda, os cursos ofertados acontecem segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, com
carga horária de 120 horas para cursos no turno Matutino e Vespertino, com previsão de 30 aulas, ou
seja, aproximadamente 2 meses e 1 semana. No turno matutino: 8 às 12h e no vespertino: 13 às 17h.
Os cursos noturnos terão carga horária de 90 horas, com previsão de 30 aulas, ou seja,
aproximadamente 2 meses e 1 semana, de 19 às 22h.
Obs.: Em caso de necessidade, ocorrerão cursos às terças-feiras e quintas-feiras.
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CURSOS PRESENCIAIS
Eixos Tecnológicos e Cursos Ofertados
AMBIENTE E SAÚDE

Agente Comunitário de Saúde
Perfil Profissional: Promove a saúde e a prevenção de agravos. Desenvolve atividades junto às
famílias e à comunidade. Mobiliza as famílias para a vida organizativa, para a resolução de problemas
identificados, para a conquista da saúde e para a autonomia dos sujeitos sociais. Colabora na
identificação do perfil epidemiológico da área adstrita. Mobiliza estratégias de promoção da saúde.
Medeia a formação de vínculo entre a comunidade e as equipes de saúde e outras esferas da
organização da vida social.

Atendente de Estabelecimentos de Saúde
Perfil Profissional: Ter habilidades múltiplas em tudo o que se refere às relações humanas. Dispõe de
uma performance voltada para as competências emocionais, que se constroem com base em valores,
desejos, defesas, entre outras. O autoconhecimento é, sem dúvida, elemento central para
desenvolver as competências emocionais.

Balconista de Farmácia
Perfil Profissional: Recebe os clientes, realiza as vendas e auxilia nas atividades da farmácia. Deve se
relacionar com todas as áreas do estabelecimento. Valoriza seus recursos pessoais quando sabe
ouvir e dar atenção aos clientes, ou seja, tudo que diz respeito às qualidades necessárias para a
realização eficaz do seu trabalho.

Berçarista
Perfil Profissional: Recebe as crianças de berçário e maternal, verifica as condições de saúde e
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higiene dos pequenos. Faz o planejamento e executa as atividades educacionais e de saúde. O
profissional, também, acompanha, orienta, incentiva, registra em fichas apropriadas e avalia o
desenvolvimento das crianças em seus aspectos lúdicos, sociais, físicos, emocionais e intelectuais.
Zela pela integridade física, prestando primeiros socorros e promovendo atividades lúdicas e de
entretenimento. Conhece o desenvolvimento cognitivo e psicomotor da criança, respeitando as
diferenças individuais.

Cuidador de Idosos
Perfil Profissional: Cuida de idosos independentes ou dependentes, acamados ou não. Acompanha o
idoso em atividades de rotina. Auxilia nos cuidados de higiene. Estimula atividades ocupacionais e de
lazer. Zela pela autonomia do idoso e melhoria da qualidade de vida. Cuida de idosos, com ou sem
limitações, nas atividades da vida diária (AVD) e atividades instrumentais da vida diária (AIVD).
Identifica as necessidades e expectativas do idoso, estimula a capacidade funcional. Promove o
envelhecimento ativo bem-sucedido. Estimula o autocuidado. Atende às necessidades de higiene
pessoal, do ambiente e preservação da saúde e da qualidade de vida. Providencia adequações
ambientais que facilitem a mobilidade do idoso. Evita situações de riscos e garante a segurança do
idoso. Supervisiona e administra medicação conforme prescrição médica. Organiza cardápios de
acordo com prescrição médica/nutricionista.

Cuidador de pessoas com deficiência
Perfil Profissional: É responsável por desenvolver ações de ajuda, proteção, prevenção e recuperação
da saúde do paciente. Deve verificar as condições de saúde e higiene dos pacientes.

Cuidador Infantil
Perfil Profissional: Cuida da higiene, conforto e alimentação da criança, observa possíveis alterações
no estado geral da mesma. Zela pela integridade física, prestando primeiros socorros e promovendo
atividades lúdicas e de entretenimento. Conhece o desenvolvimento cognitivo e psicomotor da
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criança, respeitando as diferenças individuais.

Design de Sobrancelhas
Perfil Profissional: Modela sobrancelhas por intermédio da simetria facial, trabalha com a imagem das
pessoas, tão valorizada atualmente, estuda o formato das sobrancelhas, corrigindo falhas e
modelando-as conforme a necessidade de cada rosto e a aparência que se deseja transmitir.

Maquiador
Perfil Profissional: Utiliza cosméticos e tonalidades. Realiza maquiagens adequadas ao tipo e cor da
pele. Identifica as preferências e características físicas. Adequa a maquiagem ao cliente e ao tipo de
evento. Ensina técnicas de automaquiagem e de cuidado diário com a pele.
Segurança do Trabalho
Perfil Profissional: O profissional de Segurança do Trabalho é o responsável por garantir a saúde e a
segurança dos colaboradores de uma empresa, evitando lesões e acidentes decorrentes do trabalho
e promovendo ações que ajudem a criar um ambiente mais saudável. Para isso, ele atua analisando
riscos, orientando equipes, organizando treinamentos, realizando inspeções, entre outras ações.

DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL E SOCIAL

Assistente de Secretaria Escolar
Perfil Profissional: Desenvolve atividades administrativas nas instituições de ensino com
sistematizações e procedimentos voltados para os serviços de apoio à secretaria. Presta informações
e mantém atualizado o arquivo de legislação e de documentação da unidade escolar. Operacionaliza
os processos de matrícula, transferência, organização de turmas e registros do histórico escolar dos
estudantes.
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Educação Especial e Inclusiva
Perfil Profissional: Atua na mediação do processo de implementação de uma educação para todos,
garantida por direito e de forma inclusiva, ética e transformadora.

Inglês Básico
Perfil Profissional: Compreende e usa expressões familiares e cotidianas e enunciados simples.
Apresenta-se e apresenta a outros. Faz perguntas e dá respostas sobre aspectos pessoais (o local
onde vive, as pessoas que conhece e as coisas que tem). Comunica-se na língua inglesa de modo
simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante.

Inglês Intermediário
Perfil Profissional: Capacitar seus participantes para realizar atividades pessoais e profissionais que
envolvam o idioma inglês, no nível intermediário, em vários segmentos de atuação, incentivando a
leitura, interpretação e conversação em uma língua estrangeira.

Inglês Avançado
Perfil Profissional: Aprofunda o aprendizado adquirido nos cursos básicos e intermediários. Aprimora a
gramática em geral, dá ênfase a diálogos situacionais, vocabulários e expressões de uso cotidiano.
Enfatiza a comunicação e a escrita no idioma de maneira avançada.

GESTÃO E NEGÓCIOS

Administração de Pequenos Negócios
Perfil Profissional: Mantém o foco no mercado e no cliente para que consiga ter uma organização

12

interna de excelência, aperfeiçoando a gestão do seu negócio e/ou criando uma nova organização.
Seja como dono do seu próprio negócio, ou como colaborador.

Almoxarife
Perfil Profissional: Programa e controla o recebimento de materiais mediante documentação fiscal do
inventário físico. Armazena materiais e mantém atualizados os registros de localização no
almoxarifado de acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e
saúde. Utiliza normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Assistente Administrativo
Perfil Profissional: Executa tarefas administrativas auxiliando o administrador em suas atividades
relativas ao funcionamento de uma empresa ou serviço público. Ajuda a coordenar serviços
administrativos, financeiros, de logística da empresa e realiza atividades voltadas ao atendimento do
público em geral.

Assistente de Faturamento
Perfil Profissional: Controla operações de faturamento, análise de orçamentos, contas a pagar e
receber e fluxo de caixa. Auxilia na elaboração de relatórios, prestação de contas e apuração de
resultados, sempre visando à sustentabilidade dos negócios.

Assistente de Logística
Perfil Profissional: Utiliza de forma inteligente os espaços de armazenamento de produtos e materiais,
sempre controlando o estoque. Planeja o transporte dos produtos de forma rápida e com baixo custo;
comunica-se com fornecedores e clientes; e opera sistemas eletrônicos seu trabalho. Conhece a
estrutura global da empresa, desde a compra da matéria-prima até a distribuição; aprende a
desenvolver formas de parceria, atende ao cliente e toda a cadeia de distribuição, ou seja, tem
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conhecimento sistêmico.

Assistente de Planejamento, Programação e Controle de Produção
Perfil Profissional: Auxilia atividades de planejamento, programação e controle da produção. Interpreta
o plano de trabalho da produção e programa o seguimento de linha. Aloca recursos conforme
planejado e identifica obstáculos. Acompanha ficha crítica de equipamentos de produção e
movimentação de mercadorias. Utiliza dados para propor melhorias. Identifica não conformidades e
emite relatórios.

Auxiliar de Departamento Pessoal
Perfil Profissional: Atua no Departamento Pessoal das empresas, em geral, auxiliando nos processos
admissionais, nos eventos que ocorrem durante o período de contratação e nos processos
rescisórios.

Auxiliar de Estoque e Armazenamento
Perfil Profissional: Aborda os principais conceitos e práticas da gestão de estoques de mercadorias.
Planeja, organiza e controla a operação de terminais e de armazéns de cargas.

Assistente de Recursos Humanos
Perfil Profissional: Atua nas rotinas de recursos humanos como: admissão, férias e rescisão, assim
como lançamento de informações em sistema. Participa, efetivamente, das atividades de
administração do pessoal, recrutamento e seleção.

Auxiliar de Rotinas Administrativas
Perfil Profissional: E responsável por verificar a entrada e saída de correspondências, receber e enviar
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documentos, atender chamadas telefônicas, recepcionar o público em geral.

Empreendedorismo: criando e planejando negócios
Perfil Profissional: Utiliza conhecimentos sobre o ato de criação de novos empreendimentos nos mais
diversos setores. Desenvolve características empreendedoras, criando perfil competitivo na atuação
em pequenas e médias empresas.

Gestão Financeira de Pequenas e Médias Empresas
Perfil Profissional: Cuida dos recursos financeiros de uma empresa, podendo cuidar também do
mercado financeiro na relação de pessoas físicas com o mercado. É, responsável direto pela gestão
da captação, utilização, investimento e rendimento dos recursos financeiros.

Marketing – Divulgando o seu Negócio
Perfil Profissional: Atende às necessidades e demandas dos clientes com criatividade, curiosidade e
boa comunicação. Entende de redes sociais e se familiariza com números, além de observar as
diversas questões administrativas, financeiras e de divulgação da marca.

Operador de Caixa
Perfil Profissional: Registra mercadorias vendidas. Operacionaliza valores monetários, equipamentos
eletrônicos e os terminais de caixa. Confere, abre e encerra o fluxo de caixa. Manuseia mercadorias e
apoia o setor de entregas. Efetua estorno. Recebe valores de vendas de produtos e serviços. Recebe
contas e tributos.

Planejamento Financeiro para Empreendedores
Perfil Profissional: Realiza análises de viabilidades financeiras de projetos, elaborando relatórios
gerenciais para acompanhamento e controle financeiro de pequenos e médios empreendimentos,

15

alavancando negócios nas mais diversas áreas.

Técnica de Vendas
Perfil Profissional: Apto a atuar em diferentes tipos de organizações públicas ou privadas, dos mais
variados setores da economia, em microempresas e empresas de pequeno, médio e grande porte,
como comércio e indústria, podendo, também, gerir seus próprios empreendimentos, trabalhando de
forma autônoma.

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Editor de Vídeo
Perfil Profissional: Estrutura narrativas de filmes e vídeos. Edita imagens e áudio. Cria efeitos
especiais. Executa a pós-produção de obras audiovisuais. Opera equipamentos de videografismo e
imagens ao vivo. Controla funções de software e utiliza produções básicas, MIDI, USB e LAN e Wi-Fi.
Dialoga com novas tecnologias e mídias.

Excel
Perfil Profissional: Aprende a dominar a ferramenta que cria gráficos através de dados
disponibilizados, por meio eletrônico, para apresentar quaisquer informações que se façam
necessárias e de maneira avançada contribuir para o aumento de produtividade e eficiência de uma
gestão.

Informática e Redes Sociais para Melhor Idade
Perfil Profissional: Desenvolve habilidades de ferramentas específicas a fim de que utilize os
equipamentos tecnológicos com facilidade. É inserido no mundo virtual dando ênfase a qualidade de
vida e inclusão digital.
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Informática
Perfil Profissional: Desenvolve habilidades de ferramentas específicas no modo e no uso do
computador como: editor de texto, planilha eletrônica e apresentação em slides. Aprende a ser
dinâmico nas informações e se mantém atualizado. A tecnologia de Informação evolui muito rápido e
é preciso acompanhar o ritmo. Contribui para que o aprendizado e os resultados sejam com
excelência, tornando-se estratégicos.

Montador e Reparador de Computadores
Perfil Profissional: Realiza manutenção em computadores. Documenta, monta, instala, repara e
configura computadores e dispositivos de hardware (periféricos). Identifica, instala e configura
sistemas operacionais e software aplicativos.

CONTROLE E PROCESSOS INDUSTRIAIS

Soldagem
Perfil Profissional: Ajusta equipamentos e parametriza fontes de soldagem. Solda materiais por meio
do processo eletrodo revestido, TIG, MIG/MAG, arme tubular, oxigás, processo de oxicorte em
estruturas metálicas e tubulações. Prepara juntas de soldagem, seleciona eletrodos.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL

Confeccionador de Bolsas
Perfil Profissional: Executa operações de modelagem, corte e costura para produção de bolsas em
tecido e outros materiais.
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Confeccionador de Lingerie e Moda Praia
Perfil Profissional: Identifica, seleciona e corta tecidos para confecção de lingerie e moda praia.
Reproduz, amplia e reduz moldes. Opera em máquinas de costura na confecção das peças.

Costura
Perfil Profissional: Utiliza máquinas ou outros instrumentos apropriados para confeccionar peças de
vestuário. Executa à mão ou à máquina vários trabalhos de costura. Mantém o ambiente a
organização do ambiente.

Moda Criativa
Perfil Profissional: Desenvolve técnicas inovadoras de reutilização de peças de roupas antigas em
novas. Acompanha tendências de moda e cria looks, valorizando a sustentabilidade e gerando renda.

Modelista de Roupas
Perfil Profissional: Modela peças do vestuário, considerando a estrutura, o caimento e o sentido do fio
dos tecidos e as instruções especificadas.

PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN

Artesão de Pintura em Tecido e Bordado
Perfil Profissional: Cria e confecciona produtos artesanais. Utiliza várias técnicas de tratamento,
preparação, transformação da matéria prima e finaliza os produtos.

Fotografia
Perfil Profissional: Opera câmeras fotográficas digitais ou analógicas e utiliza a luz para produzir
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imagens. Registra e edita imagens em preto e branco e/ou coloridas. Revela e retoca negativos de
filmes. Amplia e retoca cópias. Cria efeitos gráficos em imagens digitais. Controla, organiza e
armazena acervo fotográfico.

Operador de Câmera
Perfil Profissional: Realiza gravações de conteúdo audiovisual para jornalismo, documentários,
registros institucionais, videoclipes, cinema e outras formas de entretenimento a partir da
interpretação de roteiros, scripts e de orientações do diretor. Capta imagens através de câmeras de
cinema e vídeo para a realização de produções cinematográficas, televisivas e multimídia, com teor
artístico, jornalístico, documental e publicitário. Capta imagens em movimento.

INFRAESTRUTURA

Assistente de Operação de Logística Portuária
Perfil Profissional: Supervisiona o recebimento de cargas e o embarque de passageiros do transporte
aquaviário; coordena serviços de embarcação em portos e estações; organiza distribuição de cargas e
passageiros; programa atracação de embarcações; monitora atracação e desatracação, embarque e
desembarque; elabora documentos técnicos.

Eletricista Instalador Predial de Baixa Tensão
Perfil Profissional: Capacitar para o desenvolvimento de competências relativas a princípios e leis que
regem o funcionamento de instalações elétricas das mais variadas estruturas, além do estudo de
normas técnicas, ambientais e de segurança relacionadas a atividade profissional.

Hidráulica Industrial Básica
Perfil profissional: Montar circuitos hidráulicos básicos e inspecionar sistemas básicos hidráulicos,
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executando ajustes e correções quando necessários. Seguindo normas e procedimentos técnicos.

Porteiro
Perfil Profissional: Recepciona e orienta pessoas em portarias. Controla a entrada e a saída de
veículos e pessoas. Inspeciona áreas comuns. Realiza manutenções simples. Solicita consertos. Zela
pela segurança pessoal e patrimonial. Recebe, protocola e distribui correspondências e encomendas
aos destinatários.

HOSPITALIDADE E LAZER

Atendimento ao Cliente
Perfil Profissional: O profissional que atua no atendimento ao cliente desenvolve características de
proatividade, empatia, cordialidade e inteligência emocional. Este curso, também, potencializa a
aquisição de conhecimentos sobre a importância do atendimento ao cliente, tendo como princípios
básicos qualidade e habilidade em lidar com pessoas.

Camareira
Perfil Profissional: Executa técnicas e tecnologias para limpeza, higienização, arrumação, vistoria,
conservação. Auxilia os hóspedes em relação as suas necessidades. Zela pela integridade física das
unidades habitacionais de hospedagem. Controla os produtos e materiais referentes à conservação,
higiene e limpeza. Registra o consumo e repõe produtos pertencentes ao frigobar. Contribui para a
sustentabilidade ambiental por meio de boas práticas.
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Decoração de Festas
Perfil Profissional: Utiliza conhecimentos em estilos de festas, com conceitos básicos de recepção de
convidados e logística de eventos, abordando desde a criação de convites até a finalização do evento.
Realiza sonhos por meio de produtos e enfeites que valorizam os ambientes comemorativos.

Garçom
Perfil Profissional: Apresenta as técnicas de trabalho e aspectos comportamentais que o garçom deve
adotar em sua atividade, atende à nova orientação das publicações voltadas para a área de
hospitalidade, auxilia aqueles que pretendem se destacar na carreira.

Mestre de Cerimônias
Perfil Profissional: Apresenta eventos e cerimônias públicas ou privadas, de acordo com a
classificação e tipologia do evento, seguindo o sript do cerimonialista. Utiliza técnicas e tecnologias de
comunicação e informação. Lida com situações adversas do cerimonial e/ou do evento. Aplica regras
protocolares, conforme legislação pertinente.

Organizador de Eventos
Perfil Profissional: Executa as ações planejadas e realiza serviços de apoio técnico e logístico em
eventos e cerimônias, públicos e privados, de diversas classificações e tipologias. Utiliza técnicas e
tecnologias de organização, produção, decoração em conformidade as características do evento.

Recepcionista de Eventos
Perfil Profissional: Recepciona, identifica e acolhe pessoas em eventos em cerimônias públicas e/ou
privadas. Conduz, orienta e fornece informações, utilizando materiais e equipamentos necessários.
Utiliza técnicas e tecnologias de comunicação e informação. Aplica as boas práticas de hospitalidade
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nas relações com o público e a equipe.

Recepcionista
Perfil Profissional: Recepciona e atende diferentes públicos, por meio de diversos canais de
comunicação (telefone, virtual e presencial). Promove a satisfação, a qualidade e a excelência no
atendimento. Presta informações e estabelece fluxos de atendimento, com base nos processos,
produtos e serviços da organização, de modo a atender com rapidez e eficiência às necessidades do
cliente.

Recreador Infantil
Perfil Profissional: Executa e promove atividades ludopedagógicas. Promove a integração social e de
desenvolvimento pessoal das crianças, jovens e adultos, em ambientes escolares e não escolares
utilizando técnicas e tecnologias zelando pela integridade física e psicológica dos participantes.

PRODUÇÃO ALIMENTÍCIA

Biscoitos Caseiros
Perfil Profissional: Prepara e confecciona diversos tipos de biscoitos, levando em consideração as
regras de higiene pessoal, ambiental e de manipulação de alimentos. Empreende de forma a
vislumbrar uma oportunidade de negócio.

Bolos Artísticos
Perfil profissional: Por meio deste curso, alunos que já possuem noção de Confeitaria ou que já atuam
na área de preparação de bolos, obtém capacitação para decoração de bolos com maior requinte de
detalhes, possibilitando a criação de bolos com decorações diferenciadas que agradam aos mais
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diversos públicos, atendendo as regras de higiene e segurança de alimentos.

Bolos e suas variações
Perfil profissional: O curso de Bolos e suas Variações busca apresentar e ensinar ao aluno a
elaboração dos mais diversos tipos de bolos, desde os mais simples aos confeitados e decorados
com pasta americana. Proporciona ainda o conhecimento das técnicas de higiene e manipulação de
alimentos além de ser excelente para desenvolver a veia empreendedora dos alunos.

Confeitario
Perfil profissional: Por meio do curso de Confeitaria, o aluno é introduzido ao mundo das preparações
de doces nas suas mais diversas modalidades, aprendendo técnicas de manipulação de ingredientes
e higiene operacional. O aluno aprenderá as técnicas básicas da Confeitaria, que vai muito além da
simples preparação de bolos, abrangendo pavês, tortas, doces, geleias, entre outras preparações,
que irão desenvolver novas habilidades e possibilitar que o aluno se aprimore ainda mais, procurando
cursos mais específicos para a área de interesse.

Doces para Festas
Perfil Profissional: Emprega as normas de higiene e segurança no desenvolvimento do seu trabalho.
Aprende passo a passo a ficha técnica dos doces finos mais pedidos em eventos. Conhece os
principais ingredientes e utensílios utilizados nas preparações dos doces. Desperta, nos clientes, o
desejo irresistível de consumi-los.

Padeiro
Perfil Profissional: Adquire conhecimentos teóricos e práticos a respeito da panificação. Elabora e
confecciona receitas e modelos de pães. Prepara diversos tipos de pães, aplicando as regras de
higiene pessoal, ambiental e de manipulação de alimentos.
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Pizzaiolo
Perfil Profissional: Executa a mise-en-place. Elabora, monta e assa massas de pizzas, calzones,
focaccia, crostine, molhos e coberturas. Elabora a lista de insumos, ficha técnica e cardápio de pizza.
Segue os princípios das boas práticas de manipulação de alimentos e zela pelas condições de
segurança no local de trabalho.

Preparação de Coffee Break
Perfil Profissional: Entende o perfil do público ao qual será servido o coffee break. Define o tempo
para a pausa do evento. Estipula as quantidades necessárias para comida e bebida. Avalia a estrutura
do espaço onde será servido o coffee break.

Preparação de Massas
Perfil Profissional: Desenvolve habilidades práticas para o preparo da massa fresca, recheios e
molhos, além de estimular atitude empreendedora, ensina as boas práticas na cozinha.

Preparação de Saladas
Perfil Profissional: Desenvolve habilidades para boas práticas de manipulação de folhas, legumes,
verduras e grãos. Estimula atitude empreendedora.

Preparador de Doces e Conservas
Perfil Profissional: Prepara doces, conservas, compotas e geleias de frutas regionais e comerciais.
Segue os princípios das boas práticas de fabricação de alimentos e zela pelas condições de
segurança no local de trabalho.
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Salgadeiro
Perfil Profissional: Prepara, confecciona e acondiciona diversos tipos de salgados tradicionais e finos,
levando em consideração as normas e procedimentos técnicos de higiene e manipulação de
alimentos, qualidade, saúde, segurança e preservação ambiental.
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ENDEREÇOS E CONTATOS

SECRETARIA DE ESTADO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL (SECTI)
Endereço: Edifício América Centro Empresarial - Torre Norte, 2º andar. Av. Fernando Ferrari, 1080 Mata da Praia, Vitória - ES, 29.066-380
Telefone: (27) 3636-1800
Horário de Atendimento: 09h00 às 18h00

CEET VASCO COUTINHO
Endereço: Avenida Luciano das Neves, s/n - Centro de Vila Velha, Vila Velha - ES, 29100-060
Telefone: (27) 3229-9309
Horário de Atendimento: 07h00 às 22h00

CEET TALMO LUIZ SILVA
Endereço: Rua Padre Anchieta, 250 - Vila Nova de Cima, João Neiva - ES, 29680-000
Telefone: (27) 3258-3451
Horário de Atendimento: 07h00 às 22h00
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