Apresentação
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec) tem como objetivo principal expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica
(EPT) para a população brasileira através de Cursos FIC - Formação inicial e
Continuada - e Cursos Técnicos. Em Salinas, através do IFNMG (antiga
Escola Agrotécnica), o PRONATEC oferecerá várias oportunidades de você
se qualificar. Confira!

CURSOS FIC - CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
FIC - CURSOS DE QUALIFICAÇÃO
CURSOS
Curso FIC – Agente de Combate às
Endemias
Curso FIC – Contador de Histórias
Curso FIC – Inseminador Artificial
Curso FIC – Libras Básico
Curso FIC – Operador de Processamentos
de Embutidos e Defumados
Curso FIC – Operador de Supermercado

VAGAS

CARGA HORÁRIA

25

240 horas

25
20
20

160 horas
160 horas
160 horas

15

160 horas

30

160 horas

Agente de Combate às Endemias
Atua na vigilância, prevenção, controle de doenças e promoção da saúde,
em conformidade com as diretrizes do SUS e sob a supervisão do órgão
gestor, zelando pela manutenção da saúde coletiva.
Turno: Noturno / Dias: segunda, terça e quinta-feira.
Contador de Histórias
Capacita e instrumentaliza os futuros profissionais para a contação de
histórias adequadas a diferentes perfis de público, possibilitando a atuação
em festas infantis, eventos, empresas, instituições educacionais e
filantrópicas, hospitais, asilos e outros.
Turno: Noturno / Dias: terça, quarta e quinta-feira
Libras Básico
Capacita profissionais na Língua Brasileira de Sinais, oportunizando o
preparo de técnicas para a melhoria do atendimento da demanda e
cumprimento das exigências legais, em beneficio às pessoas surdas e com
deficiência auditiva.
Turno: Vespertino / Dias: terça, quarta e quinta-feira

Operador de Supermercado
Atua em empresas de pequeno, médio e grande porte, realizando atividades
básicas nos setores de hortifrutigranjeiros, frios e laticínios, padaria,
confeitaria e carnes da loja/supermercado. Aplica conceitos de boas práticas
na manipulação de produtos perecíveis. Executa atividades de reposição e
organização de estoques. Faz operação de caixa. Utiliza técnicas de
merchandising no ponto de venda. Empacota mercadorias.
Turno: Vespertino / Dias: segunda, quarta e sexta-feira
Operador de Processamentos de Embutidos e Defumados
Prepara instalações, utensílios, vasilhames e equipamentos para a fabricação
de embutidos e transforma a matéria prima, obtendo vários tipos de
produtos embutidos e defumados (linguiças, salames, presuntos, etc).
Turno: Noturno / Dias: segunda, quarta e sexta-feira
Inseminador Artificial
Capacita profissionais para aplicação de técnicas de inseminação artificial em
bovinos de forma a contribuir para o melhoramento genético do rebanho
nacional.
Turno: Vespertino / Dias: segunda, quinta e sexta-feira

Quem pode se inscrever?
Quem tem Ensino Fundamental Completo e está inscrito em algum
programa de inclusão do Governo Federal (Bolsa Família).

CURSOS TÉCNICOS
TURNO
CURSOS
VAGAS
Curso Técnico em Administração
40
Noturno
Curso Técnico em Manutenção e Suporte em
30
Noturno
Informática
Curso Técnico em Meio Ambiente
40
Vespertino
Curso Técnico em Segurança do Trabalho
40
Vespertino
Obs.: Aulas todos os dias da semana, inclusive alguns sábados.
Administração
Forma profissionais técnicos de nível médio capacitados para compreender e
utilizar as atividades de administração e de suporte logístico à produção e à
prestação de serviços em qualquer setor econômico e em todas as
organizações, públicas ou privadas, de todos os portes e ramos de atuação,
buscando contribuir para o desenvolvimento sócio-econômico da região
norte mineira, assumindo uma postura autônoma e empreendedora, para
contribuir com o desenvolvimento regional.

Carga horária: 800 horas / Duração: 3 semestres
Segurança do Trabalho
Forma profissionais capacitados e aptos a auxiliar na formulação de ações
consistentes de Segurança do Trabalho, possibilitando a promoção da
qualidade de vida no ambiente laboral por meio da aplicação dos
conhecimentos técnicos adquiridos, sempre de forma ética e consciente de
suas responsabilidades para com a sociedade.
Carga horária: 1.200 horas / Duração: 3 semestres
Meio Ambiente
Forma profissionais capazes de atender as demandas dos diversos setores
da sociedade no que se refere a prevenção e minimização de problemas
ambientais, adequação e otimização de processos produtivos e de serviços.
Carga horária: 800 horas / Duração: 3 semestres
Manutenção e Suporte em Informática
Forma profissionais aptos a realizar manutenção preventiva e corretiva de
equipamentos de informática, como também em redes e de dar suporte ao
usuário.
Carga horária: 1.000 horas / Duração: 3 semestres

Quem pode se inscrever?
Os alunos regularmente matriculados em escolas estaduais que estejam
cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio.
Onde e quando se inscrever para quaisquer cursos?
Local: IFNMG - Campus Salinas / Sala 3 (antigo prédio dos cursos
superiores)
Data: 03 a 14 de setembro de 2012
Horário: segunda-feira de 15h às 21h
terças e quartas-feiras de 14h às 20h.
Responsável: Christiane ou Sônia
Contato: 3841-7000 ramal 251 ou 209
Documentos para a matrícula:
- Declaração de escolaridade
- Cópia e originais de CPF
- Cópia e originais de Certidão de Nascimento ou casamento
- Cópia e originais de RG/Identidade
- Cópia e originais de Comprovante de Residência
- Cópia e originais de Título e comprovante de votação da última eleição (se maior
de idade)
- Cópia e originais de prova de estar em dia com o serviço militar (se maior de
idade e sexo masculino)
- Duas fotos 3x4 atuais e iguais

Atenção: As vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

