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Edital SP-005/2019 
 

O Departamento de Recursos Humanos do Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto 
e Saúde – IBRACEDS  qualificada como Organização Social pelo Decreto n. 8.447, de 03 de 
setembro de 2015, no uso das atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, 
a abertura de Processo Seletivo para provimento de 195 (cento e noventa e cinco ) vagas para 
os cargos de  Professores e  à formação de Cadastro Reserva a serem lotados de acordo com 
Anexo I, destinado à contratação de funcionários, em regime Celetista, conforme instrumentos 
legais e mediante as condições estabelecidas no Edital. 
 

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

O Processo seletivo será regido por este Edital e sua realização estará sob a responsabilidade do 
Departamento de Recursos Humanos Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e 
Saúde – IBRACEDS. 
1. O Processo de Seletivo destina-se a selecionar candidatos para os cargos indicados no 
Anexo I, do presente edital, conforme Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 
2. Os candidatos aprovados nesse processo de seleção e classificados acima das vagas divulgadas 
constituirão o cadastro de reserva com validade de 1 (um) ano, prorrogável por mais 1 (um) ano 
partir da publicação do resultado final no site: https://www.ibraceds.org.br/processoseletivo, a 
critério  do Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACEDS. 
3. A seleção para os postos de trabalho de que trata este Edital será realizada em 2 (fases) 
simultaneamente : Candidatura , Análise Curricular e Redação ; 
4. As despesas da participação em todas as etapas e em todos os procedimentos do Processo de 
Seleção correrão por conta do candidato, que não terá direito a ressarcimento de despesas. 
 

CAPÍTULO II – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 

5. Estão aptos a participar do Processo Seletivo os candidatos que atendam às especificações: 

5.1 Ter nacionalidade brasileira ou ser naturalizado; 
5.2 Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;  
5.3 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da contratação; 
5.4 Ter escolaridade mínima, formação e/ou experiência exigida para o cargo, 

conforme Anexo I; 
5.5 Cumprir as determinações deste Edital. 
5.6 Não possuir vínculo empregatício junto a essa secretaria no ato da contratação, ou qualquer 

outro cargo público incompatível com a função a qual poderá exercer. 
 

CAPÍTULO III – DOS CARGOS E DAS VAGAS 
 

6. Consta do Anexo I, a distribuição dos cargos e das vagas. 

7. As atribuições, pré-requisitos, carga horária, remuneração e cargo/especialidade estão 
discriminados no Anexo I. 

8. Os candidatos classificados, convocados e contratados receberão os devidos adicionais de 
acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e conforme convenções e acordos 
coletivos de trabalho da respectiva categoria. 

9. Os candidatos aprovados e classificados no limite das vagas oferecidas serão contratados pelo 
Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACEDS, e uma vez classificados ,  
serão lotados de acordo com Anexo I, nos ITEGO’s e/ou COTEC’s, obedecida  a ordem de 

https://www.ibraceds.org.br/processoseletivo,
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classificação. 
10. Todos os convocados serão contratados de acordo com a Lei 13.429/2017, em Regime 

jurídico: Celetista (CLT Decreto-Lei Federal nº 5.452, de 1º/05/43), com jornada especificada 
nos Anexos I E III, podendo ser esta carga horária alterada conforme a necessidade, 
oportunidade, conveniência e disponibilidade financeira contratual do IBRACEDS. 

 
CAPÍTULO IV – DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA 

 
11. Do total de vagas oferecidas neste processo, 5% serão reservadas às pessoas com deficiência 

amparadas pela Lei n. 8.213/1991 e Decreto n.5.296/2004, certificando-se, para tanto, que 
atendem às exigências deste instrumento. 

12. Os candidatos que se julgarem nas condições definidas pela Lei n. 8.213/1991 e Decreto nº 
5.296/2004, para efeito de concorrência às vagas reservadas, deverão, no ato da 
CANDIDATURA, declarar-se como deficientes indicando o Código Internacional de Doenças 
– CID, a natureza e a descrição da deficiência, ou seja, ao realizarem a candidatura para a 
vaga, deverão comprovar através de atestado médico,  o tipo de deficiência de que  é 
portador. 

13. Os candidatos com deficiência participarão da seleção em igualdade de condições com os 
demais candidatos, no que se refere aos conteúdos, etapas e às avaliações, sendo 
necessária, para sua aprovação, a obtenção das notas e/ou desempenhos mínimos exigidos, 
em todas as fases. 

14. Os candidatos deverão comparecer , no dia e local indicados no site do IBRACEDS, para a 
avaliação da equipe multiprofissional,  munidos de documento de identificação, consoante 
o presente Edital, e o laudo médico original, expedido  nos últimos 180 (cento e oitenta) dias 
anteriores à avaliação, em que fique atestada a espécie, o grau ou nível de deficiência, a 
provável causa desta e a possibilidade ou não de reversão ou correção, com expressa 
referência ao CID. 

14.1 O laudo médico a que se refere este item não será devolvido ao candidato, 
constituindo documento do Processo de Seleção. 
14.2 Um profissional médico assessor ao certame apreciará o laudo médico e emitirá 

parecer sobre a adequação da deficiência e os requisitos para exercício do cargo e 
função a que se candidatou, podendo ser o candidato eliminado ou não a partir deste 
parecer. 

15 .Os candidatos que NÃO comparecerem no local, na data e nos horários designados no Edital, 
ou documentos complementares, ou não cumprirem o item anterior estarão eliminado do 
certame.  

16 Os candidatos que tiverem suas deficiências consideradas incompatíveis com o exercício do 
cargo, ou não reconhecidas, concorrerão em igualdade com os demais candidatos. 

17 As vagas destinadas aos candidatos inscritos na condição como deficientes, se não providas, 
por falta de candidatos ou pela reprovação no processo, serão preenchidas pelos demais 
candidatos, observada a ordem classificatória. 

   

CAPÍTULO V – ETAPAS DE CANDIDATURA, ANÁLISE CURRICULAR E REDAÇÃO 

18 Antes de se inscrever, o candidato deverá tomar conhecimento das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, incluindo seus anexos, partes integrantes das normas que regem 
o presente processo de seleção pública, das quais não poderá alegar desconhecimento em 
hipótese alguma. 
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19 O candidato deve ter ciência de que as aceitações às normas do processo seletivo tornam as 
regras do edital obrgatórias para o mesmo. 

20 A candidatura deverá ser feita exclusivamente via internet, no site 
https://www.ibraceds.org.br/processoseletivo, no período previsto no cronograma ANEXO 
V. 

21 É de inteira responsabilidade do candidato a veracidade dos dados informados para a 
efetivação da candidatura, podendo ser desclassificado em qualquer etapa, caso fique 
comprovada a inverdade da informação ou a não comprovação do perfil exigido para a vaga. 

22 Sendo detectado, em qualquer momento, que o candidato não atende aos requisitos 
constantes no ANEXO I deste Edital, automaticamente estarão desclassificados do processo 
seletivo. 

23 Não é permitido ao candidato a efetivação de concorrência em mais de um cargo e/ou 
processo seletivo concomitante.  

24 As datas referentes às etapas do processo seletivo serão publicadas no endereço eletrônico 
https://www.ibraceds.org.br/processoseletivo, sendo de inteira responsabilidade do 
candidato acompanhar o andamento do processo seletivo. 

25 A etapa de ANÁLISE CURRICULAR  é de natureza eliminatória e classificatória, e será 
realizada com base nos critérios objetivos constantes das tabelas do ANEXO III deste 
chamamento e ainda de acordo com as seguintes regras: 

25.1 Serão eliminados os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 25      (vinte e 
cinco) pontos obtidos na análise curricular e /ou não ter o pré- requisito mínimo 
estipulado no Anexo III deste chamamento; Não há limite de número de candidatos para 
participação no processo seletivo; Os candidatos apresentarão para Análise Curricular 
os comprovantes dos títulos e experiências,  documentos pessoais  , comprovante de 
endereço e Certidão de Quitação Eleitoral , conforme Anexos I e III, em formato PDF 
anexados  em UM ÚNICO ARQUIVO no cadastro do currículo juntamente com a Ficha 
Informativa de Títulos e Experiências; 
25.2 A FICHA INFORMATIVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIA deverá ser preenchida, 
assinada e anexada em formato PDF de  acordo com os documentos anexados no 
momento da candidatura conforme (Anexo II), serão desclassificados os candidatos 
que não enviarem a ficha. 
25.3 A avaliação dar-se-á mediante somatório dos pontos obtidos na análise conjunta 
dos itens, conforme Anexo III, os quais deverão constar os títulos e experiências do candidato, 
devidamente comprovados. 
25.4 Os comprovantes de conclusão de cursos deverão ser expedidos por instituições 
oficiais ou reconhecidos nos termos da legislação vigente. 
25.5 Os documentos comprobatórios de experiência profissional, a exceção da carteira 
profissional, deverão ser através de Contrato de Trabalho , Declarações , contendo 
assinatura da autoridade que a fornece , e registro da  função exercida, data de início e 
fim. 
25.6 Somente serão aceitos os documentos relacionados no Anexo III,   observado o 
limite máximo de pontos definidos no referido anexo. 
25.7 Caso a documentação apresentada não cumpra as exigências estabelecidas 
neste Edital, os pontos não serão apurados. É de responsabilidade do candidato 
conferir toda sua documentação, certificando-se de que todas as informações prestadas 
no ato de CANDIDATURA, estejam devidamente comprovadas. 
25.8 Não serão aceitos documentos ilegíveis anexados conforme previsto neste 

edital. 
25.9 O resultado será divulgado no site 

https://www.ibraceds.org.br/processoseletivo,
https://www.ibraceds.org.br/processoseletivo,
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https://www.ibraceds.org.br/processoseletivo, na data prevista no cronograma 
25.10  Da etapa da REDAÇÃO , é de natureza classificatória, deverá ser feita em proprio punho 

com o tema definido no Anexo IV e anexada em formato PDF  , juntamente com os 
documentos comprobatórios . 

25.11 A redação  valerá 50 (cinquenta) pontos. 
25.12  As notas da Redação  serão divulgadas no site    www.ibraceds.org.br/processoseletivo,  

na data prevista no cronograma. 

CAPÍTULO VI – DOS CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 
 

26 A classificação final dos candidatos será feita pela ordem decrescente dos resultados obtidos 
para todos os cargos. 

27 Após a aplicação dos critérios de aprovação, os candidatos serão considerados classificados 
ou desclassificados. 

28 Em caso de empate, terá preferência o candidato que, nesta ordem: 
28.1 Comprovar idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme art. 27, 

parágrafo único, do Estatuto do Idoso; 
28.2 Persistindo o empate, terá preferência o candidato com maior idade. 

 

CAPÍTULO VII   – DOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO 

29. Estarão eliminados, o candidato que: 
29.1 Não entregar laudo médico no dia da avaliação multiprofissional, caso   inscrito 

como deficiente; 
29.2 Como deficientes, tiver sua deficiência reconhecida pelo parecer do           médico 

assessor do certame como incompatível com o cargo/função; 
29.3 Os candidatos que não realizaram a candidatura no site ; 
29.4 Caso fique comprovada a inverdade da informação ou a não                                       

comprovação do perfil exigido para a vaga; 
29.5 Não atenda aos requisitos constantes no anexo I, deste Edital  
29.6 Não cumprir as situações previstas neste Edital.; 
29.7 Não anexar a Ficha Informativa de Títulos e Experiências; 
29.8 Não anexar a documentação comprobatória  exigida  nos itens;  5.1, 5.2, 5.3 e  5.4 

, deste Edital.  (RG, Certidão de Regulariade Eleitoral e  Reservista) 
 

CAPÍTULO VIII – DO RESULTADO FINAL, CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 

30 O resultado final será divulgado no site 
https://www.ibraceds.org.br/processoseletivo, em data prevista de cronograma e a 
convocação para contratação obedecerá à rigorosa ordem de classificação dos candidatos. 

31 A convocação para início do processo admissional será publicada no site 
https://www.ibraceds.org.br/processoseletivo. 

32 O candidato deverá se apresentar para início do processo admissional, no prazo máximo de 
02 (dois) dias úteis após convocação , sob pena de perda da vaga. 

33 São condições para a contratação: 
37.1  Ter sido aprovado neste processo de seleção; 
37.2 Apresentar a documentação original comprobatória prevista no Anexo I; 

https://www.ibraceds.org.br/processoseletivo,
http://www.ibraceds.org.br/processoseletivo
https://www.ibraceds.org.br/processoseletivo
https://www.ibraceds.org.br/processoseletivo
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37.3 Apresentar a documentação completa, conforme relação a ser divulgada por 
ocasião da convocação; 
37.4 Ser declarado apto no Atestado de Saúde Ocupacional – ASO, a exercer as funções 
que dele serão exigidas; 
37.5 A contratação do candidato aprovado será procedida conforme as necessidades 
de pessoal do Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACEDS. 

34.   A aprovação e classificação no Processo Seletivo constitui mera expectativa                   de 
direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada a exclusivo interesse e 
conveniência do Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACEDS, da rigorosa 
ordem de classificação, do prazo de validade do concurso. 

CAPÍTULO IX – DOS RECURSOS 

 

35 O prazo de interposição de recurso está descrito no cronograma (anexo V)   

36 Para a interposição de recursos, o candidato deverá: 

37 Clicar no https://www.ibraceds.org.br/, em Processos Seletivos – em andamento – faça login 
para se candidatar – vagas – clique para ver mais detalhes (no edital ao qual se inscreveu) - 
link para interposição e recurso, preencha. O candidato deverá: 

37.1 Indicar no campo próprio o tipo e a ETAPA de interposição; 

37.2 Apresentar de forma clara e objetiva, no campo próprio, fundamentação     
consistente que ampare a pretensão do recurso; 

37.3 Certificar-se de que preencheu corretamente todos os     campos necessários; 

37.4 Enviar pelo site no campo interposição de recurso. 

37.5 As informações prestadas no formulário de recurso e seu preenchimento são de 
inteira responsabilidade do candidato.  

38 Será negado conhecimento ao recurso que estiver fora das regras estabelecidas em Edital. 
39 O Departamento de Recursos Humanos não se responsabiliza por recurso não recebido por 

qualquer motivo de ordem técnica, falha dos computadores ou de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como quaisquer outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados. 

40 A decisão dos recursos será publicada no site www.ibraceds.org.br/processoseletivo, nas 
datas estabelecidas no cronograma deste Edital. 

41 Não será aceito recurso por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos padrões e 
prazos estabelecidos neste Edital. 

42 Não será aceito pedido de revisão de recurso. 
 
CAPÍTULO X – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

43  A INSCRIÇÃO  do candidato implicará a aceitação das normas para o Processo de Seleção 
Pública, contidas nas instruções aos candidatos, neste Edital e em outros meios que vierem 
a ser publicados, sem direito algum a compensação decorrente da anulação ou do 
cancelamento de sua CANDIDATURA, da eliminação no processo ou, ainda, do seu não-
aproveitamento por falta de vagas ou por inobservância dos ditames e dos prazos fixados. 

44 A inexatidão de informações, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, 
ainda que verificada posteriormente, eliminará o candidato do processo, anulando-se todos 
os atos da CANDIDATURA, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, cível 
ou penal. 

45 Não serão fornecidas cópias de documentos, atestados, certificados ou certidões relativas às 

http://www.ibraceds.org.br/,
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notas dos candidatos. 
46 Qualquer irregularidade cometida por pessoa envolvida no processo, constatada antes, 

durante ou depois de sua realização, será objeto de inquérito administrativo e/ou policial 
nos termos da legislação pertinente, estando a pessoa sujeita às penalidades previstas na 
respectiva legislação. 

47 Sempre que necessário, o Departamento de Recursos Humanos Instituto Brasileiro de 
Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACEDS,  divulgará normas complementares sobre 
o processo, via internet, no site www.ibraceds.com.br/processoseletivo 

48 Legislação com entrada em vigor após a publicação deste Edital não será objeto de avaliação. 
49 Os casos omissos neste Edital, referentes ao Processo de Seleção Pública, serão resolvidos 

pelo Departamento de Recursos Humanos Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, 
Desporto e Saúde – IBRACEDS, de acordo com as suas atribuições. 

50 Informações complementares poderão ser obtidas no Departamento de Recursos Humanos 
Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, Desporto e Saúde – IBRACEDS, no site 
www.ibraceds/processoseletivo 

 

    
  

Listagem dos anexos:  
ANEXO I – CARGO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E FORMAÇÃO, VAGAS, TURNO, 
REMUNERAÇÃO E LOCAL DE ATUAÇÃO; 

   ANEXO II – FICHA INFORMATIVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIAS; 
ANEXO III – ANALISE CURRICULAR – COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS; 

   ANEXO IV –  TEMA REDAÇÃO 
   ANEXO V -  CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO; 
 
 

 
 

Goiânia – GO, 19 de setembro  de 2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comissão do Processo de Seleção de Pessoas 

Departamento de Recursos Humanos 

 
 

http://www.ibraceds.com.br/processoseletivo
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ANEXO I – EDITAL SP 005/2019 

 

CARGO, ATRIBUIÇÕES, REQUISITOS E FORMAÇÃO, VAGAS, TURNO, REMUNERAÇÃO E LOCAL DE ATUAÇÃO. 

 

Nº 
VAGA 

CARGO CURSO FORMAÇÃO E REQUISITOS ATRIBUÍÇÕES  
QUANT. 
VAGAS  

CARGA 
HORÁRIA 
SEMANAL 

TURNO 
R$ 

HORA/AULA 
LOTAÇÃO 

1 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Balconista de Farmácia 

Formação superior completa em 
Farmácia, com diploma ou certificado 
de conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura e registro no 
conselho Regional de Farmácia. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em reconhecer e diferenciar os diversos 
tipos de medicamentos, o uso correto da medicação receitada, 
fisiopatologia das principais doenças e seus respectivos 
tratamentos farmacológicos, prescrição médica, legislação, 
medicamentos e organização; Conhecimento em Informática 
(pacote Office, internet). Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA  PORANGATU -GO 

2 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Excel Intermediário 

Formação superior completa Sistemas 
da Informação e ou curso técnico na 
área da Informática com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA  PORANGATU -GO 

3 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Cooperativismo 

Formação superior completa, 
preferencialmente em Administração 
e/ou Cooperativismo com diploma  de 
conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 em administração de 
empresas cooperativas. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA  PORANGATU -GO 

4 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Auxiliar de Saude Bucal 

Formação superior completa em 
odontologia, com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em procedimentos odontológicos. 
Conhecimento em Informática (pacote Office, internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA  PORANGATU -GO 
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5 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Informática Básica 

Formação superior completa Sistemas 
da Informação e ou curso técnico na 
área da Informática com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA  PORANGATU -GO 

6 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Montador e Reparador de 
Computador 

Formação superior completa Sistemas 
da Informação e ou curso técnico na 
área da Informática com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e no 
ensino  de ensino; Domínio em: conhecer e realizar manutenção 
preventiva e corretiva; fazer diagnóstico e identificar defeitos.  
Conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA  PORANGATU -GO 

7 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Técnicas no Atendimento 
ao Cliente 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
completa, com diploma ou certificado 
de conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em marketing aplicado a vendas, 
negociação, planejamento de vendas, código de defesa do 
consumidor, estratégias de vendas, as fases da venda, conquista e 
fidelização de clientes, marketing; Conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

18,06 h/a** 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA  PORANGATU -GO 

8 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Oratória: a arte do bem 
falar. Agente de Recepção 
e Reservas em Meios de 

Hospedagem 

Formação superior completa em 
Administração ou áreas afins, com 
diploma ou certificado de conclusão 
de Curso emitida por Instituição de 
Ensino Superior reconhecida pelo 
MEC - Ministério da Educação e 
Cultura  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em fundamentos da hospitalidade e do 
turismo, técnicas de dicção e oratória aplicadas ao recepcionista 
em meios de hospedagem e operação de recepção; 
Conhecimento em Informática (pacote Office, internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA  PORANGATU -GO 

9 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Assistente em 
Contabilidade 

Formação superior completa: Ciências 
Contábeis, ou afins, com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura; 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em classificar, conciliar despesas e 
contas, registrar documentos, realizar lançamentos Contábeis, 
fiscais e da folha de pagamento,; Conhecimentos em informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

MINAÇU-GO 
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10 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Manicure e Pedicure 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecida pelo 
MEC - Ministério da Educação e 
Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em estrutura e funcionamento do salão 
de beleza, Técnicas de corte (masculino e feminino), escova, 
aplicação de produtos de tratamento, embelezamento e saúde 
dos cabelos, conhecimento das novas tecnologias e tendências do 
mercado; Desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, 
Internet); Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

MINAÇU-GO 

11 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Informática Básica 

Formação superior completa Sistemas 
da Informação e ou curso técnico na 
área da Informática com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA         COTEC MARA 

ROSA-GO 

12 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Redação Técnica 

Formação superior completa em 
Letras com Licenciatura habilitação 
em Língua Portuguesa, com diploma 
ou certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Coesão e coerência da língua portuguesa; 
Domínio da escrita da língua portuguesa; Conhecimento em 
Informática (pacote Office, internet). Facilidade de comunicação, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA         COTEC MARA 

ROSA-GO 

13 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Excel Básico 

Formação superior completa Sistemas 
da Informação e ou curso técnico na 
área da Informática com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura.  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA         COTEC MARA 

ROSA-GO 

14 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Assistente Administrativo 

Formação superior completa: 
Administração, Gestão Empresarial ou 
afins, com diploma ou certificado de 
conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em abertura e registro de empresa, 
marketing e mercado, merchandising, formação de preços, 
legislação comercial, planejamento estratégico, tipos de 
liderança, modelos de gestão organizacional, tripé organizacional, 
gerenciamento e acompanhamento de processos; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA         COTEC MARA 

ROSA-GO 



  

10  
 

15 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Excel Básico 

Formação superior completa Sistemas 
da Informação e ou curso técnico na 
área da Informática com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura.  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 
NIQUELÂNDIA-GO 

16 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Técnicas no Atendimento 
ao Cliente 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
completa, com diploma ou certificado 
de conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura;  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em marketing aplicado a vendas, 
negociação, planejamento de vendas, código de defesa do 
consumidor, estratégias de vendas, as fases da venda, conquista e 
fidelização de clientes, marketing; Conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 
NIQUELÂNDIA-GO 

17 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Agente de Recepção e 
Reservas em Meios de 

Hospedagem 

Formação superior completa em 
Administração ou áreas afins, com 
diploma ou certificado de conclusão 
de Curso emitida por Instituição de 
Ensino Superior reconhecida pelo 
MEC - Ministério da Educação e 
Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparar salgados, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

URUAÇU-GO 

18 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Redação Técnica 

Formação superior completa em 
Letras com Licenciatura habilitação 
em Língua Portuguesa, com diploma 
ou certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Coesão e coerência da língua portuguesa; 
Domínio da escrita da língua portuguesa; Conhecimento em 
Informática (pacote Office, internet). Facilidade de comunicação, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

URUAÇU-GO 

19 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Manicure e Pedicure 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura; 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em equipamentos, instrumentais, 
materiais e produtos Técnicas e tratamentos das mãos e dos pés 
e esmaltação, Normas de Biossegurança. Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

URUAÇU-GO 
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20 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Excel Básico 

Formação superior completa Sistemas 
da Informação e ou curso técnico na 
área da Informática com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura.  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

URUAÇU-GO 

21 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Balconista de Farmácia 

Formação superior completa em 
Farmácia, com diploma ou certificado 
de conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura e registro no 
conselho Regional de Farmácia. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em reconhecer e diferenciar os diversos 
tipos de medicamentos, o uso correto da medicação receitada, 
fisiopatologia das principais doenças e seus respectivos 
tratamentos farmacológicos, prescrição médica, legislação, 
medicamentos e organização; Conhecimento em Informática 
(pacote Office, internet). Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

URUAÇU-GO 

22 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Manicure e Pedicure 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em equipamentos, instrumentais, 
materiais e produtos Técnicas e tratamentos das mãos e dos pés 
e esmaltação, Normas de Biossegurança. Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

MONTIVIDIU  

23 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Informática Básica 

Formação superior completa Sistemas 
da Informação e ou curso técnico na 
área da Informática com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura.  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

MONTIVIDIU  

24 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Oratória: a arte do bem 
falar. Agente de Recepção 
e Reservas em Meios de 

Hospedagem 

Formação superior completa em 
Administração ou áreas afins, com 
diploma ou certificado de conclusão 
de Curso emitida por Instituição de 
Ensino Superior reconhecida pelo 
MEC - Ministério da Educação e 
Cultura  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em fundamentos da hospitalidade e do 
turismo, técnicas de dicção e oratória aplicadas ao recepcionista 
em meios de hospedagem e operação de recepção; 
Conhecimento em Informática (pacote Office, internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

MONTIVIDIU  
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25 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Auxiliar Pedagógico 

Formação superior completa em  
Pedagogia ou  Psicologia, com 
diploma ou certificado de conclusão 
de Curso emitida por Instituição de 
Ensino Superior reconhecida pelo 
MEC - Ministério da Educação e 
Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em planejamento, organização, 
supervisão e atuação nos diversos dispositivos direcionados ao 
acolhimento e tratamento de usuários de substâncias psicoativas; 
Conhecimento em Informática (pacote Office, internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

MONTIVIDIU  

26 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Redação Técnica 

Formação superior completa em 
Letras com Licenciatura habilitação 
em Língua Portuguesa, com diploma 
ou certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Coesão e coerência da língua portuguesa; 
Domínio da escrita da língua portuguesa; Conhecimento em 
Informática (pacote Office, internet). Facilidade de comunicação, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

MONTIVIDIU  

27 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Manicure e Pedicure 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura; 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em equipamentos, instrumentais, 
materiais e produtos Técnicas e tratamentos das mãos e dos pés 
e esmaltação, Normas de Biossegurança. Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

FORMOSO-GO 

28 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Inglês Básico 

Formação superior completa em 
Letras com Licenciatura habilitação 
em Língua Inglesa, com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Fluência da língua inglesa; Domínio da escrita da 
língua inglesa; Conhecimento em Informática (pacote Office, 
internet). Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 
vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

FORMOSO-GO 

29 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Assistente Administrativo 

Formação superior completa: 
Administração, Gestão Empresarial ou 
afins, com diploma ou certificado de 
conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em abertura e registro de empresa, 
marketing e mercado, merchandising, formação de preços, 
legislação comercial, planejamento estratégico, tipos de 
liderança, modelos de gestão organizacional, tripé organizacional, 
gerenciamento e acompanhamento de processos; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 
vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

FORMOSO-GO 
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30 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Oratória: a arte do bem 
falar. Agente de Recepção 
e Reservas em Meios de 

Hospedagem 

Formação superior completa em 
Administração ou áreas afins, com 
diploma ou certificado de conclusão 
de Curso emitida por Instituição de 
Ensino Superior reconhecida pelo 
MEC - Ministério da Educação e 
Cultura  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em fundamentos da hospitalidade e do 
turismo, técnicas de dicção e oratória aplicadas ao recepcionista 
em meios de hospedagem e operação de recepção; 
Conhecimento em Informática (pacote Office, internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 
vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

FORMOSO-GO 

31 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Redação Técnica 

Formação superior completa em 
Letras com Licenciatura habilitação 
em Língua Portuguesa, com diploma 
ou certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Coesão e coerência da língua portuguesa; 
Domínio da escrita da língua portuguesa; Conhecimento em 
Informática (pacote Office, internet). Facilidade de comunicação, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 
vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 

FORMOSO-GO 

32 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Assistente Administrativo 

Formação superior completa: 
Administração, Gestão Empresarial ou 
afins, com diploma ou certificado de 
conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em abertura e registro de empresa, 
marketing e mercado, merchandising, formação de preços, 
legislação comercial, planejamento estratégico, tipos de 
liderança, modelos de gestão organizacional, tripé organizacional, 
gerenciamento e acompanhamento de processos; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA         COTEC SÃO 

MIGUEL DO ARAGUAIA-
GO 

33 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Redação Técnica 

Formação superior completa em 
Letras com Licenciatura habilitação 
em Língua Portuguesa, com diploma 
ou certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Coesão e coerência da língua portuguesa; 
Domínio da escrita da língua portuguesa; Conhecimento em 
Informática (pacote Office, internet). Facilidade de comunicação, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA           COTEC SÃO 
MIGUEL DO ARAGUAIA-

GO 

34 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Técnicas no Atendimento 
ao Cliente 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
completa, com diploma ou certificado 
de conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em marketing aplicado a vendas, 
negociação, planejamento de vendas, código de defesa do 
consumidor, estratégias de vendas, as fases da venda, conquista e 
fidelização de clientes, marketing; Conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

18,06 h/a** 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC SÃO 

MIGUEL DO ARAGUAIA-
GO 
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35 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Informática Básica 

Formação superior completa Sistemas 
da Informação e ou curso técnico na 
área da Informática com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC SÃO 

MIGUEL DO ARAGUAIA-
GO 

36 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Agente de Recepção e 
Reservas em Meios de 

Hospedagem 

Formação superior completa em 
Administração ou áreas afins, com 
diploma ou certificado de conclusão 
de Curso emitida por Instituição de 
Ensino Superior reconhecida pelo 
MEC - Ministério da Educação e 
Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparar salgados, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA  COTEC SÃO 

MIGUEL DO ARAGUAIA-
GO 

37 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Informática Básica 

Formação superior completa Sistemas 
da Informação e ou curso técnico na 
área da Informática com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

MARIA SEBASTIANA DA 
SILVA          COTEC 
CAMPINAÇU-GO 

38 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Inglês Básico 

Formação superior completa em 
Letras com Licenciatura habilitação 
em Língua Inglesa, com diploma de 
conclusão de curso reconhecido pelo  
órgão competente. Ou Certificação 
Internacional (Toefl ou Cambrigde) 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Fluência da língua inglesa; Domínio da escrita da 
língua inglesa; Conhecimento em Informática (pacote Office, 
internet). Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 
vespertino 
e/ou  noturno 

20,64 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     FORMOSA-GO 

39 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Salgadeira 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparar salgados, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho 
em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     FORMOSA-GO 
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40 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Pizzaiolo 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente.  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparo da massa e pizzas, tipo de 
farinha e fermento e os materiais necessários para o preparo das 
massas e elaboração de fichas técnicas; desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     FORMOSA-GO 

41 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Doces e compotas 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente.  

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em cozinha quente clássica nacional e 
internacional , cozinha fria e confeitaria, cocção dos alimentos, 
técnicas de congelamento e armazenamento de alimentos, 
elaboração de fichas técnicas; Desejável conhecimento em 
Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, 
de falar em público, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     FORMOSA-GO 

42 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Manicure e pedicure 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em equipamentos, instrumentais, 
materiais e produtos Técnicas e tratamentos das mãos e dos pés 
e esmaltação, Normas de Biossegurança. Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     FORMOSA-GO 

43 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Maquiador 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em tipos fisionômicos, técnicas de 
maquiagem profissional (artística e corretiva), visagismo, 
avaliação/higienização/preparo da pele, análise de fototipo, tipo 
cromático e produção visual, técnicas de luz e sombra e 
conhecimento das tendências do mercado; Desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     FORMOSA-GO 
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44 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Cuidador de Idosos 

Formação superior completa em  em 
Enfermagem, Técnico em 
Enfermagem, com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
reconhecido pelo pelo  órgão 
competente.  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em higiene, conforto e da alimentação 
do idoso, possíveis alterações no estado geral do idoso; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

20,64 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     FORMOSA-GO 

45 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Espanhol 

Formação superior completa em 
Letras com Licenciatura habilitação 
em Espanhol, com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
reconhecido pelo órgão competente.  
ou Certificação Internacional em 
espanhol 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Fluência da língua espanhola; Domínio da escrita 
da língua espanhola; Conhecimento em Informática (pacote 
Office, internet). Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

20,64 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     FORMOSA-GO 

46 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente Ensino Superior 
completo, com diploma ou certificado 
de conclusão de Curso reconhecido 
pelo pelo órgão competente.  

Capacitação em Libras de 200 horas comprovada (apresentar 
certificado); Certificação de Proficiência em 
tradução/interpretação de Libras pelo MEC (apresentar 
certificado); Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na 
área e/ou área de ensino; Domínio da lei que dispõe sobre a 
Língua Brasileira de Sinais, barreiras da comunicação, alfabeto 
manual, identificação pessoal e expressão corporal e facial, 
vocabulário, formação de frases afirmativas e negativas, 
estratégia de comunicação e conversação com os surdos; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 
vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     FORMOSA-GO 

47 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Eletricista 

Formação ensino médio, sendo 
preferencialmente ensino técnico, 
com diploma ou certificado de 
conclusão de Curso emitida pelo  
órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em instalações elétricas; Conhecimentos 
em informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, senso de organização, disciplina e planejamento; 
Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
CAMPOS BELOS 
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48 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Pintor 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecida pelo 
órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparar e aplicar a tinta na 
superfície que irá receber pintura, recobrir os produtos com tinta, 
esmalte, laca ou substâncias similares, para protegê-los ou 
decorá-los, empregando pincéis, rolos ou pistolas de 
pulverização, atuar com pintura de parede e conhecer as 
tendências do mercado; Desejável conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
CAMPOS BELOS 

49 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Pedreiro 

Formação ensino médio completo, 
com diploma de conclusão de Curso 
reconhecida pelo órgão competente. 
ou Formação superior em Engenharia 
Civil com diploma ou certificado de 
conclusão de Curso emitido pelo 
órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis)meses  na área e/ou 
área de ensino; Domínio em manutenção e construção obra 
desde o início até a sua conclusão, conhecer todas as etapas da 
construção, os materiais utilizados, acabamento e etc.,  fazer o 
controle do fluxo de serviços, recebimento e checagem de 
materiais, realizar a leitura e interpretação das plantas 
desenhadas por engenheiros e arquitetos, fazer cálculo da 
quantidade de material utilizado na construção e conhecer as 
tendências do mercado; Desejável conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
CAMPOS BELOS 

50 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Corte e Costura 

Formação ensino médio incompleto, 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de Curso emitido pelo órgão 
competente.  

Experiência mínima comprovada de 01 (um) ano na área e/ou 
área de ensino; Domínio em técnicas e métodos relativos à 
modelagem, corte e a costura e conhecer as tendências do 
mercado; desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, 
Internet); Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
CAMPOS BELOS 

51 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Confeitagem de Bolos 
Artísticos 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em confeitaria e panificação, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, 
Elaboração de fichas técnicas; Desejável conhecimento em 
Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, 
de falar em público, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho 
em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
CAMPOS BELOS 
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52 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Preparação de Salgados 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparar salgados, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho 
em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
CAMPOS BELOS 

53 

Professor 
(a) 

Assistente 
N2 

Marketing Digital 

Formação superior  em informática 
e/ou áreas afins  completo, com 
diploma de conclusão de Curso 
reconhecida pelo órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 06(seis)meses na área e/ou 
área de ensino com domínio em Marketing de Redes Sociais, 
Facebook, SEO, YouTube, E-mail Marketing, identidade visual, 
Construção de Marca, Noções básicas de Design Gráfico, 
Introdução ao Adobe Photoshop, Introdução ao Adobe Illustrator; 
Conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

20,64 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
CAMPOS BELOS 

54 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Serigrafia 
Formação ensino médio completo, 
com diploma de conclusão de Curso 
reconhecida pelo órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 01 (um) ano na área e/ou 
área de ensino; Domínio em emulsão, lâmpadas, Matriz Serigrafia 
, tecido da tela, fotolito, tintas, custos para produzir, criação de 
arte no corel,  técnica de impressão. Conhecimentos em 
informática (Pacote Office, Corel draw, Internet); Facilidade de 
comunicação, senso de organização, disciplina e planejamento; 
Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
CAMPOS BELOS 

55 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Depilação 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em sistema tegumentar: Pele - camadas, 
funções e estrutura; estrutura do pelo: Funções e tipos de pelos, 
folículo piloso e ciclo piloso; características das patologias 
relacionadas aos pelos: hipertricose, hirsutismo, alopecia 
areata; características das regiões a serem depiladas: técnicas e 
produtos para cada região do corpo e da face; tipos de cera; 
materiais para remoção de pelos; técnicas de depilação. 
Desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; 
Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
CAMPOS BELOS 
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56 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Maquiador 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima 
comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou área de ensino; 
Domínio em tipos fisionômicos, técnicas de maquiagem 
profissional (artística e corretiva), visagismo, 
avaliação/higienização/preparo 
da pele, análise de fototipo, tipo cromático e produção visual, 
técnicas de luz e sombra e 
conhecimento das tendências do mercado; Desejável 
conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
CAMPOS BELOS 

57 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Preparação de 
Sorvetes e Picolés 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima 
comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou área de ensino; 
Domínio em balanceamento de formulações; cálculo de 
rendimento; conversão de unidades, processo de produção: 
Método de fabricação de sorvetese picolés e elaboração de fichas 
técnicas; desejável conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em 
público, senso de organização, disciplina e planejamento; 
Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
CAMPOS BELOS 

58 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Assistente de Cabelereiro  

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecida pelo 
órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em estrutura e funcionamento do salão 
de beleza, 
Técnicas de corte (masculino e feminino), escova, aplicação de 
produtos de tratamento, embelezamento e saúde dos cabelos, 
conhecimento das novas tecnologias e tendências do mercado; 
Desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
COLINAS DO SUL 

59 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Preparação de Salgados 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparar salgados, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho 
em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
COLINAS DO SUL 
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60 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Manicure e Pedicure 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em equipamentos, instrumentais, 
materiais e produtos Técnicas e tratamentos das mãos e dos pés 
e esmaltação, Normas de Biossegurança. Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
COLINAS DO SUL 

61 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Confeitagem de Bolos 
Artísticos 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente.  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em confeitaria e panificação, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, 
Elaboração de fichas técnicas; Desejável conhecimento em 
Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, 
de falar em público, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho 
em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
COLINAS DO SUL 

62 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Práticas Agrícolas 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
completa, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo órgão 
competente. 

Formação superior completa em Agronomia, com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso emitida por Instituição de 
Ensino Superior reconhecida pelo MEC - Ministério da Educação e 
Cultura; 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 
COLINAS DO SUL 

63 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Cuidador de Idosos 

Formação superior completa em 
Enfermagem, Técnico em 
Enfermagem, com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso  
com diploma de conclusão de Curso 
reconhecida pelo órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em higiene, conforto e da alimentação 
do idoso, possíveis alterações no estado geral do idoso; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

20,64 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC ALTO 

PARAÍSO-GO 



  

21  
 

64 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Técnicas de Atendimento 
ao Cliente 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em marketing aplicado a vendas, 
negociação, planejamento de vendas, código de defesa do 
consumidor, estratégias de vendas, as fases da venda, conquista e 
fidelização de clientes, marketing; Conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC ALTO 

PARAÍSO-GO 

65 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Técnicas em Vendas 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
completa, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em marketing aplicado a vendas, 
negociação, planejamento de vendas, código de defesa do 
consumidor, estratégias 
de vendas, as fases da venda, conquista e fidelização de clientes, 
marketing; Conhecimento em Informática (Pacote Office, 
Internet); Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; 
Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC ALTO 

PARAÍSO-GO 

66 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Boas práticas em 
manipulação de 

alimentos 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em cozinha quente clássica nacional e 
internacional , cozinha fria, confeitaria e panificação, cocção dos 
alimentos, técnicas de congelamento e armazenamento de 
alimentos, elaboração de fichas técnicas; Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC ALTO 

PARAÍSO-GO 

67 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Confeitagem de Bolos 
Artísticos 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente.  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em confeitaria e panificação, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, 
Elaboração de fichas técnicas; desejável conhecimento em 
Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, 
de falar em público, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho 
em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC ALTO 

PARAÍSO-GO 
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68 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Preparação de Salgados 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente.  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparar salgados, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho 
em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC ALTO 

PARAÍSO-GO 

69 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Fundamentos da 
Gemologia 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
completa, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em tipos de gemas e unidades 
gemológicas, lapidação de gemas, tipos de talhes, artesanato 
mineral, conceito de joalheria, custos e comercialização.  
Conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; 
Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC ALTO 

PARAÍSO-GO 

70 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Camareira 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, 
com diploma de conclusão de curso 
reconhecido pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em negociação para o trabalho em 
equipe, qualidade na prestação de serviços, estrutura e 
organização hoteleira, hospedagem (recepção e governança), , 
ética e postura profissional, atendimento em meios de 
hospedagem, serviço da camareira; Conhecimento em 
Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

ALTO PARAÍSO 

71 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Reaproveitamento 
dos Alimentos 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em reaproveitamento dos alimentos in 
natura e preparados, técnicas de congelamento e 
armazenamento de alimentos, elaboração de fichas técnicas; 
Desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, de falar em público, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

ALTO PARAÍSO 
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72 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Horticultor 
Orgânico 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em planejamento e gestão, preparo do 
solo, a produção de mudas, o transplante, os tratos culturais, a 
colheita e comercialização das hortaliças orgânicas; 
Conhecimento em Informática (pacote Office, internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  ALTO 

PARAÍSO 

73 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Informática 
Básica 

Formação, preferencialmente,  curso 
técnico na área da Informática com 
diploma de conclusão de curso 
reconhecido pelo órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC ALTO 

PARAÍSO 

74 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Massas e Pizzas 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparo da massa e pizzas, tipo de 
farinha e fermento e os materiais necessários para o preparo das 
massas e elaboração de fichas técnicas; desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC   ALTO 

PARAÍSO 

75 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Padeiro 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo,com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparo da massa de pão francês até 
massas de pães doces, tipo de farinha e fermento e os materiais 
necessários para o preparo das massas e elaboração de fichas 
técnicas; desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, 
Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, senso 
de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

ALTO PARAÍSO 
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76 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Confeiteiro 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em confeitaria e panificação, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC   ALTO 

PARAÍSO 

77 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Auxiliar Administrativo 
Formação superior completa,  com 
diploma de conclusão de Curso 
reconhecida pelo órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em abertura e registro de empresa, 
marketing e mercado, merchandising, formação de preços, 
legislação comercial, planejamento estratégico, tipos de 
liderança, modelos de gestão organizacional, tripé organizacional, 
gerenciamento e acompanhamento de processos; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

20,64 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 

MONTE ALEGRE DE 
GOIÁS 

78 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Técnicas em Atendimento 
ao Cliente 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
completa,  com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em marketing aplicado a vendas, 
negociação, planejamento de vendas, código de defesa do 
consumidor, estratégias 
de vendas, as fases da venda, conquista e fidelização de clientes, 
marketing; Conhecimento em Informática (Pacote Office, 
Internet); Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; 
Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 

MONTE ALEGRE DE 
GOIÁS 

79 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Práticas Agrícolas 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
completa,  com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo órgão 
competente. 

Formação superior completa em Agronomia, com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso emitida por Instituição de 
Ensino Superior reconhecida pelo MEC - Ministério da Educação e 
Cultura; 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 

MONTE ALEGRE DE 
GOIÁS 

80 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Empreendedorismo 

Formação superior completa, com 
diploma de conclusão de Curso 
reconhecida pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em abertura e registro de empresa, 
marketing e mercado, merchandising, formação de preços, 
legislação comercial, planejamento estratégico, tipos de 
liderança, modelos de gestão organizacional, tripé organizacional, 
gerenciamento e acompanhamento de processos; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

20,64 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC 

MONTE ALEGRE DE 
GOIÁS 
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81 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Práticas Ambientais  

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: efeitos ambientais causados por 
resíduos sólidos, poluentes atmosféricos e efluentes líquidos 
identificando as consequências sobre a saúde humana e sobre a 
economia; Conhecer a legislação ambiental local, nacional e 
internacional, Identificar as fontes e o conhecer o processo de 
degradação natural de origem química, geológica e biológica; 
Conhecimento em Informática (pacote Office, internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC 

MONTE ALEGRE DE 
GOIÁS 

82 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Pintor 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso 
reconhecido pelo órgão competente.  

Domínio em preparar e aplicar a tinta na superfície que irá 
receber pintura, recobrir os produtos com tinta, esmalte, laca ou 
substâncias similares, para protegê-los ou decorá-los, 
empregando pincéis, rolos ou pistolas de pulverização, atuar com 
pintura de parede e conhecer as tendências do mercado; 
Desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC 

MONTE ALEGRE DE 
GOIÁS 

83 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Pedreiro 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente.  

Experiência mínima comprovada de 01 (um) ano na área e/ou 
área de ensino; Domínio em manutenção e construção obra 
desde o início até a sua conclusão, conhecer todas as etapas da 
construção, os materiais utilizados, acabamento e etc., fazer o 
controle do fluxo de serviços, recebimento e checagem de 
materiais, realizar a leitura e interpretação das plantas 
desenhadas por engenheiros e arquitetos, fazer cálculo da 
quantidade de material utilizado na construção e conhecer as 
tendências do mercado; Desejável conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC 

MONTE ALEGRE DE 
GOIÁS 

84 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Eletricista 

Formação ensino médio, sendo 
preferencialmente ensino técnico, 
com diploma ou certificado de 
conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino reconhecida 
pelo pelo órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em instalações elétricas; Conhecimentos 
em informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, senso de organização, disciplina e planejamento; 
Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC 

MONTE ALEGRE DE 
GOIÁS 
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85 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Confeitagem de Bolos 
Artísticos 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente.  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em confeitaria e panificação, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, 
Elaboração de fichas técnicas; desejável conhecimento em 
Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, 
de falar em público, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho 
em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC 

MONTE ALEGRE DE 
GOIÁS 

86 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Preparação de Salgados 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente.  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparar salgados, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho 
em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC 

MONTE ALEGRE DE 
GOIÁS 

87 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Manicure e Pedicure 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em equipamentos, instrumentais, 
materiais e produtos Técnicas e tratamentos das mãos e dos pés 
e esmaltação, Normas de Biossegurança. Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC 

MONTE ALEGRE DE 
GOIÁS 

88 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Assistente Administrativo  

Formação superior completa, com 
diploma de conclusão de curso 
reconhecido pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em abertura e registro de empresa, 
marketing e mercado, merchandising, formação de preços, 
legislação comercial, planejamento estratégico, tipos de 
liderança, modelos de gestão organizacional, tripé organizacional, 
gerenciamento e acompanhamento de processos; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

20,64 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC SÃO 
JOÃO DA ALIANÇA-GO 
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89 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Horticultor Orgânico 

Ensino médio incompleto ou 
concluído, com certificado de 
conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em planejamento e gestão, preparo do 
solo, a produção de mudas, o transplante, os tratos culturais, a 
colheita e comercialização das hortaliças orgânicas; 
Conhecimento em Informática (pacote Office, internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC SÃO 
JOÃO DA ALIANÇA-GO 

90 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Técnicas de Atendimento 
ao Cliente 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
completa,com certificado de 
conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em marketing aplicado a vendas, 
negociação, planejamento de vendas, código de defesa do 
consumidor, estratégias de vendas, as fases da venda, conquista e 
fidelização de clientes, marketing; Conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; 
Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC SÃO 
JOÃO DA ALIANÇA-GO 

91 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Boas Práticas de 
Manipulação de 

Alimentos 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
completa, com certificado de 
conclusão de Curso reconhecida pelo 
pelo órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em cozinha quente clássica nacional e 
internacional , cozinha fria, confeitaria e panificação, cocção dos 
alimentos, técnicas de congelamento e armazenamento de 
alimentos, elaboração de fichas técnicas; Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC SÃO 
JOÃO DA ALIANÇA-GO 

92 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Artesão de Biojóias 

Formação ensino médio incompleto, 
preferencialmente ensino médio 
completo,  com certificado de 
conclusão de Curso reconhecida pelo 
pelo órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em desenho básico e seus derivados, 
especificações das matérias-primas, criação e montagem de 
peças de biojóias; Conhecimento em Informática (Pacote Office, 
Internet); Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC SÃO 
JOÃO DA ALIANÇA-GO 
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93 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Empreeendedorismo para 
varejista de joias e 

biojóias 

ensino médio completo, com 
certificado de conclusão de Curso  
reconhecida pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em abertura e registro de empresa, 
marketing e mercado, merchandising, formação de preços, 
legislação comercial, planejamento estratégico, tipos de 
liderança, modelos de gestão organizacional, tripé organizacional, 
gerenciamento e acompanhamento de processos; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC SÃO 
JOÃO DA ALIANÇA-GO 

94 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Assistente Administrativo  

Formação superior completa, com 
diploma ou certificado de conclusão 
de Curso emitida por Instituição de 
Ensino Superior reconhecido pelo 
orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em abertura e registro de empresa, 
marketing e mercado, merchandising, formação de preços, 
legislação comercial, planejamento estratégico, tipos de 
liderança, modelos de gestão organizacional, tripé organizacional, 
gerenciamento e acompanhamento de processos; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

20,64 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

TERESINA DE GOIÁS-GO 

95 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Empreeendedorismo  
Ensino médio completo, com  
certificado de conclusão de Curso 
emitida pelo orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em abertura e registro de empresa, 
marketing e mercado, merchandising, formação de preços, 
legislação comercial, planejamento estratégico, tipos de 
liderança, modelos de gestão organizacional, tripé organizacional, 
gerenciamento e acompanhamento de processos; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

TERESINA DE GOIÁS-GO 

96 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Técnicas de 
atendimento ao 

cliente 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
completa, com diploma ou certificado 
de conclusão de Curso reconhecida 
pelo pelo órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em marketing aplicado a vendas, 
negociação, planejamento de vendas, 
código de defesa do consumidor, estratégias de vendas, as fases 
da venda, conquista e 
fidelização de clientes, marketing; 
Conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; 
Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

TERESINA DE GOIÁS-GO 
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97 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Confeitagem de Bolos 
Artísticos 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente.  

Experiência mínima 
comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou área de ensino; 
Domínio em confeitaria e panificação, técnicas de congelamento 
e 
armazenamento de alimentos, elaboração de fichas técnicas; 
Desejável conhecimento em 
Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, 
de falar em 
público, senso de organização, disciplina e planejamento; 
Habilidade para o trabalho 
em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

TERESINA DE GOIÁS-GO 

98 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Massas e Pizzas 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparo da massa e pizzas, tipo de 
farinha e fermento e os materiais necessários para o preparo das 
massas e elaboração de fichas técnicas; desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

TERESINA DE GOIÁS-GO 

99 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Corte e Costura 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 01 (um) ano na área e/ou 
área de ensino; Domínio em técnicas e métodos relativos à 
modelagem, corte e a costura e conhecer as tendências do 
mercado; desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, 
Internet); Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

TERESINA DE GOIÁS-GO 

100 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Pintor 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente. 

Domínio em preparar e aplicar a tinta na superfície que irá 
receber pintura, recobrir os produtos com tinta, esmalte, laca ou 
substâncias similares, para protegê-los ou decorá-los, 
empregando pincéis, rolos ou pistolas de pulverização, atuar com 
pintura de parede e conhecer as tendências do mercado; 
Desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

TERESINA DE GOIÁS-GO 
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101 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Pedreiro 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 01 (um) ano na área e/ou 
área de ensino; Domínio em manutenção e construção obra 
desde o início até a sua conclusão, conhecer todas as etapas da 
construção, os materiais utilizados, acabamento e etc., fazer o 
controle do fluxo de serviços, recebimento e checagem de 
materiais, realizar a leitura e interpretação das plantas 
desenhadas por engenheiros e arquitetos, fazer cálculo da 
quantidade de material utilizado na construção e conhecer as 
tendências do mercado; Desejável conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

TERESINA DE GOIÁS-GO 

102 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Produtor de 
Frutas e 

hortaliças 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente.  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em operações de limpeza, lavagem, 
seleção, descascamento, corte, embalagem e armazenamento 
das frutas e hortaliças, elaboração de fichas técnicas; Desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, de falar em público, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

TERESINA DE GOIÁS-GO 
POVOADO DE DIADEMA 

103 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Produtor de Leite 
Pasteurizado e 

Queijos 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente.  

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em, particularidades do leite, normas 
para produção e fornecimento de leite para a indústria, 
instalações e equipamentos, higienização e produção higiênica, 
pasteurização, ingredientes, dessoragem e conservação, custos, 
comercialização e elaboração de fichas técnicas; Desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, de falar em público, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

TERESINA DE GOIÁS-GO 
POVOADO DE DIADEMA 

104 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Processamento 
de carnes – 

produtor de embutidos 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em instalações, utensílios, vasilhames e 
equipamentos para a fabricação de embutidos e transforma a 
matéria prima, preparação de vários tipos de produtos embutidos 
e defumados e elaboração de fichas técnicas; desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, de falar em público, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

TERESINA DE GOIÁS-GO 
POVOADO DE DIADEMA 
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105 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Padeiro 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de  6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparo da massa de pão francês até 
massas de pães doces, tipo de farinha e fermento e os materiais 
necessários para o preparo das massas e elaboração de fichas 
técnicas; desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, 
Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, senso 
de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

TERESINA DE GOIÁS-GO 
POVOADO DE DIADEMA 

106 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Massas e pizzas 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparo da massa e pizzas, tipo de 
farinha e fermento e os materiais necessários para o preparo das 
massas e elaboração de fichas técnicas; desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     COTEC     

TERESINA DE GOIÁS-GO 
POVOADO DE DIADEMA 

107 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Produtor de Leite 
Pasteurizado e 

Queijos 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em, particularidades do leite, normas 
para produção e fornecimento de leite para a indústria, 
instalações e equipamentos, higienização e produção higiênica, 
pasteurização, ingredientes, dessoragem e conservação, custos, 
comercialização e elaboração de fichas técnicas; Desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, de falar em público, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     POVOADO DE 
SANTIAGO - MUNICIPIO 

DE SÃO JOÃO DA 
ALIANÇA 

108 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Processamento 
de carnes – 
produtor de 
embutidos 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em instalações, utensílios, vasilhames e 
equipamentos para a fabricação de embutidos e transforma a 
matéria prima, preparação de vários tipos de produtos embutidos 
e defumados e elaboração de fichas técnicas; desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, de falar em público, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     POVOADO DE 
SANTIAGO - MUNICIPIO 

DE SÃO JOÃO DA 
ALIANÇA 
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109 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Práticas 
ambientais 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo,  com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: efeitos ambientais causados por 
resíduos sólidos, poluentes atmosféricos e efluentes líquidos 
identificando as consequências sobre a saúde humana e sobre a 
economia; Conhecer a legislação ambiental local, nacional e 
internacional, Identificar as fontes e o conhecer o processo de 
degradação natural de origem química, geológica e biológica; 
Conhecimento em Informática (pacote Office, internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     POVOADO DE 
SANTIAGO - MUNICIPIO 

DE SÃO JOÃO DA 
ALIANÇA 

110 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Empreendedorismo Rural 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em abertura e registro de empresa, 
marketing e mercado, merchandising, formação de preços, 
legislação comercial, planejamento estratégico, tipos de 
liderança, modelos de gestão organizacional, tripé organizacional, 
gerenciamento e acompanhamento de processos; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     POVOADO DE 
SANTIAGO - MUNICIPIO 

DE SÃO JOÃO DA 
ALIANÇA 

111 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Preparador de 
Doces e 

compotas 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo,  com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; compotas, doces de caldas, doces de pedaço, 
doces cristalizados, cocção dos alimentos, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     POVOADO DE 
SANTIAGO - MUNICIPIO 

DE SÃO JOÃO DA 
ALIANÇA 

112 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Padeiro 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparo da massa de pão francês até 
massas de pães doces, tipo de farinha e fermento e os materiais 
necessários para o preparo das massas e elaboração de fichas 
técnicas; desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, 
Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, senso 
de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO     POVOADO DE 
SANTIAGO - MUNICIPIO 

DE SÃO JOÃO DA 
ALIANÇA 
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113 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Mecânico de 
Autos 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis ) meses na área e/ou 
área de ensino. Domínio em mecânica nas áreas de direção, 
suspensão, freios e alinhamento de direção; sistemas 
automotivos: direção, suspensão, freios, transmissão, 
arrefecimento, lubrificação, motor e de 
injeção eletrônica. Desejável conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, de falar em público, senso de 
organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO          SÃO 

DOMINGOS  

114 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Eletricista de 
Autos 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 01 (um) ano na área e/ou 
área de ensino. Domínio em realizar montagem e reparação em 
instalações e sistemas elétricos de veículos leves, alternadores, 
sistemas de ignição, iluminação (faróis e lanternas, caixa de 
fusíveis, chave de luz e relê de farol auxiliar), buzinas e 
instrumentos de painel. Conhecimentos em informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO          SÃO 

DOMINGOS  

115 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Eletricista Predial 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior ou técnico, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecida pelo 
pelo órgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em instalações elétricas; Conhecimentos 
em informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, senso de organização, disciplina e planejamento; 
Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO          SÃO 

DOMINGOS  

116 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Horticultor Orgânico 

Ensino médio incompleto, 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em planejamento e gestão, preparo do 
solo, a produção de mudas, o transplante, os tratos culturais, a 
colheita e comercialização das hortaliças orgânicas; 
Conhecimento em Informática (pacote Office, internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO          SÃO 

DOMINGOS  



  

34  
 

117 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Práticas Agrícolas 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido por orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em planejamento e gestão, preparo do 
solo, a produção de mudas, o transplante, os tratos culturais, a 
colheita e comercialização; Conhecimento em Informática 
(pacote Office, internet). Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO          SÃO 

DOMINGOS  

118 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Pedreiro 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido por orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 01 (um) ano na área e/ou 
área de ensino; Domínio em manutenção e construção obra 
desde o início até a sua conclusão, conhecer todas as etapas da 
construção, os materiais utilizados, acabamento e etc.,  fazer o 
controle do fluxo de serviços, recebimento e checagem de 
materiais, realizar a leitura e interpretação das plantas 
desenhadas por engenheiros e arquitetos, fazer cálculo da 
quantidade de material utilizado na construção e conhecer as 
tendências do mercado; Desejável conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO          SÃO 

DOMINGOS  

119 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Pintor 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido por orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparar e aplicar a tinta na 
superfície que irá receber pintura, recobrir os produtos com tinta, 
esmalte, laca ou substâncias similares, para protegê-los ou 
decorá-los, empregando pincéis, rolos ou pistolas de 
pulverização, atuar com pintura de parede e conhecer as 
tendências do mercado; Desejável conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO          SÃO 

DOMINGOS  

120 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Preparação de Salgados 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido por orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparar salgados, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC    SÃO 

DOMINGOS  
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121 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Confeitagem de Bolos 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de curso reconhecido por 
orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em confeitaria e panificação, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC    SÃO 

DOMINGOS  

122 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Compotas e Doces 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido por orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; compotas, doces de caldas, doces de pedaço, 
doces cristalizados, cocção dos alimentos, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC    SÃO 

DOMINGOS  

123 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Psicultura 

Formação ensino técnico, 
preferencialmente com ensino 
superior em zootecnica,  com diploma 
de conclusão de curso reconhecido 
por orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6  (seis) meses na área e/ou 
área de ensino. Domínio em formas de produção comercial de 
peixes com foco nos Sistemas de produção (tanques redes, 
viveiros escavados etc) na Qualidade de agua (importância da 
agua na piscicultura e técnicas de avaliação), Alimentação de 
peixes ( estratégias de arraçoamento) Proceamento e Qualidade 
de pescado ( Filetagem , despesca e conservação do produto para 
venda). Desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, 
Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, senso 
de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC    SÃO 

DOMINGOS  

124 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Informática Avançada 

Formação superior completa ou curso 
técnico,  com diploma de conclusão 
de curso reconhecido por orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC    SÃO 

DOMINGOS  
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125 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Cozinha Quente e Fria 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
completa, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido por orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em cozinha quente clássica nacional e 
internacional , cozinha fria, confeitaria e panificação, cocção dos 
alimentos, técnicas de congelamento e armazenamento de 
alimentos, elaboração de fichas técnicas; Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC    SÃO 

DOMINGOS  

126 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Horticultor Orgânico 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido por orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em planejamento e gestão, preparo do 
solo, a produção de mudas, o transplante, os tratos culturais, a 
colheita e comercialização das hortaliças orgânicas; 
Conhecimento em Informática (pacote Office, internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

127 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Eletricista 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior ou técnico, com diploma de 
conclusão de curso reconhecido por 
orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em instalações elétricas; Conhecimentos 
em informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, senso de organização, disciplina e planejamento; 
Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

128 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Pintor 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido por orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparar e aplicar a tinta na 
superfície que irá receber pintura, recobrir os produtos com tinta, 
esmalte, laca ou substâncias similares, para protegê-los ou 
decorá-los, empregando pincéis, rolos ou pistolas de 
pulverização, atuar com pintura de parede e conhecer as 
tendências do mercado; Desejável conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  
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129 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Pedreiro 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido por orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses  na área e/ou 
área de ensino; Domínio em manutenção e construção obra 
desde o início até a sua conclusão, conhecer todas as etapas da 
construção, os materiais utilizados, acabamento e etc.,  fazer o 
controle do fluxo de serviços, recebimento e checagem de 
materiais, realizar a leitura e interpretação das plantas 
desenhadas por engenheiros e arquitetos, fazer cálculo da 
quantidade de material utilizado na construção e conhecer as 
tendências do mercado; Desejável conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

130 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Cuidador de Idosos 

Formação superior completa em 
Superior em Enfermagem, Técnico em 
Enfermagem, com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
reconhecido pelo orgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em higiene, conforto e da alimentação 
do idoso, possíveis alterações no estado geral do idoso; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

20,64 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

131 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Balconista de Farmácia 

Formação superior cursando ou 
completa, com diploma ou certificado 
de conclusão de Curso reconhecido 
pelo orgão competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em reconhecer e diferenciar os diversos 
tipos de medicamentos, o uso correto da medicação receitada, 
fisiopatologia das principais doenças e seus respectivos 
tratamentos farmacológicos, prescrição médica, legislação, 
medicamentos e organização; Conhecimento em Informática 
(pacote Office, internet). Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

20,64 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

132 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Informática 
Básica 

Formação superior completa ou curso 
técnico  com diploma ou certificado 
de conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecido pelo orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  
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133 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Manicure e Pedicure 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma reconhecido 
pelo orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em equipamentos, instrumentais, 
materiais e produtos Técnicas e tratamentos das mãos e dos pés 
e esmaltação, Normas de Biossegurança. Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

134 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Preparação de Salgados 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma reconhecido 
pelo orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparar salgados, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho 
em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

135 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Confeitagem de Bolos 
Artísticos 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma reconhecido 
pelo orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em confeitaria e panificação, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, 
Elaboração de fichas técnicas; desejável conhecimento em 
Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, 
de falar em público, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho 
em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

136 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Corte e Costura 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma reconhecido 
pelo orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 01 (um) ano na área e/ou 
área de ensino; Domínio em técnicas e métodos relativos à 
modelagem, corte e a costura e conhecer as tendências do 
mercado; desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, 
Internet); Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  
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137 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Maquiador 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma 
reconhecido pelo orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em tipos fisionômicos, técnicas de 
maquiagem profissional (artística e corretiva), visagismo, 
avaliação/higienização/preparo da pele, análise de fototipo, tipo 
cromático e produção visual, técnicas de luz e sombra e 
conhecimento das tendências do mercado; Desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

138 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Depilação 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma 
reconhecido pelo orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em sistema tegumentar: Pele - camadas, 
funções e estrutura; estrutura do pelo: Funções e tipos de pelos, 
folículo piloso e ciclo piloso; características das patologias 
relacionadas aos pelos: hipertricose, hirsutismo, alopecia areata; 
características das regiões a serem depiladas: técnicas e produtos 
para cada região do corpo e da face; tipos de cera; materiais para 
remoção de pelos; técnicas de depilação. Desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

139 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Operador de Caixa 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente com curso 
superior com diploma de conclusão 
de Curso  reconhecido pelo orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino. Domínio em atendimento ao cliente, emissão de 
nota fiscal, fechamento diário do caixa, logística e administração 
aplicada à área de supermercados e similares; Conhecimento em 
Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe; Proatividade e dinamismo. 

1 04h à 40h 
Matutino, 
vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

140 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Inglês 

Formação superior completa em 
Letras com Licenciatura habilitação 
em Língua Inglesa, com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior  reconhecido pelo orgão 
competente ou Certificação 
Internacional (Toefl ou Cambrigde) 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Fluência da língua inglesa; Domínio da escrita da 
língua inglesa; Conhecimento em Informática (pacote Office, 
internet). Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 
vespertino 
e/ou  noturno 

20,64 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  
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141 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Pizzaiolo 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma reconhecido 
pelo orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparo da massas, foccaccias,  tipos 
de farinhas e fermentos e os materiais necessários para o preparo 
das massas e elaboração de fichas técnicas; desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, de falar em público, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

142 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Panificação 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma reconhecido 
pelo orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparo da massa de pão francês até 
massas de pães doces, tipo de farinha e fermento e os materiais 
necessários para o preparo das massas e elaboração de fichas 
técnicas; desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, 
Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, senso 
de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

143 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Jardineiro 

Ensino fundamental incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
fundamental completo, com diploma 
reconhecido pelo orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em Estudo, Implantação e Manutenção 
das Plantas e Jardins Ornamentais, Técnica de multiplicação de 
plantio, Máquinas, implementos e ferramentas para jardinagem, 
Arborização urbana; desejável conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em 
público, senso de organização, disciplina e planejamento; 
Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

144 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Crochê 

Ensino fundamental incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
fundamental completo, com diploma 
reconhecido pelo orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em crochê e tricô com variedades de 
linhas, conhecimento em confeccionar roupas e peças 
decorativas para casas;  Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  
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145 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Departamento Pessoal 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente com curso 
superior com diploma de conclusão 
de Curso reconhecido por um orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em legislação trabalhista, administração 
de pessoal: jornada de trabalho, férias, remuneração, salário, 
gratificação, descontos legais, FGTS, segurança e saúde no 
trabalho, rescisão contratual, direito coletivo de trabalho; 
Conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

146 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Marketing Digital 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente com curso 
superior com diploma de conclusão 
de Curso reconhecido por um orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 06(seis)meses na área e/ou 
área de ensino com domínio em Marketing de Redes Sociais, 
Facebook, SEO, YouTube, E-mail Marketing, identidade visual, 
Construção de Marca, Noções básicas de Design Gráfico, 
Introdução ao Adobe Photoshop, Introdução ao Adobe Illustrator; 
Conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC           

POSSE  

147 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Depilação 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em sistema tegumentar: Pele - camadas, 
funções e estrutura; estrutura do pelo: Funções e tipos de pelos, 
folículo piloso e ciclo piloso; características das patologias 
relacionadas aos pelos: hipertricose, hirsutismo, alopecia areata; 
características das regiões a serem depiladas: técnicas e produtos 
para cada região do corpo e da face; tipos de cera; materiais para 
remoção de pelos; técnicas de depilação. Desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  

CAVALCANTE 

148 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Designer de Sobrancelha 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino.  Domínio em tipos fisionômicos, conhecimento de 
visagismo, métodos e técnicas de modelagem e pintura de 
sobrancelhas, conhecimento dos pigmentos de 
Henna,,conhecimento das tendências do mercado. Desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  

CAVALCANTE 
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149 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Manicure e pedicure 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
órgão competente 

 Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em equipamentos, instrumentais, 
materiais e produtos Técnicas e tratamentos das mãos e dos pés 
e esmaltação, Normas de Biossegurança. Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  

CAVALCANTE 

150 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Assistente de cabelereiro 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
órgão competente 

Técnicas de corte (masculino e feminino), escova, aplicação de 
produtos de tratamento, embelezamento e saúde dos cabelos, 
conhecimento das novas tecnologias e tendências do mercado; 
Desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  

CAVALCANTE 

151 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Assistente de Guia de 
Turismo 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
em Turismo ou afins, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
órgão competente 

 Domínio em estruturar roteiros e itinerários turísticos; planejar e 
organizar a execução de roteiros e itinerários turísticos; conduzir 
visitantes na realização dos roteiros e itinerários turísticos; 
Intermediar as relações entre visitantes, comunidade e 
prestadores de serviços turísticos; prestar informações turísticas 
no contexto regional e local. Conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  

CAVALCANTE 

152 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Preparação de salgados 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
órgão competente 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em preparar salgados, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  

CAVALCANTE 
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153 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Confeitagem de bolos 
artísticos 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em confeitaria e panificação, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, elaboração de 
fichas técnicas; Desejável conhecimento em Informática (Pacote 
Office, Internet); Facilidade de comunicação, de falar em público, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  

CAVALCANTE 

154 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Horticultor orgânico 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em planejamento e gestão, preparo do 
solo, a produção de mudas, o transplante, os tratos culturais, a 
colheita e comercialização das hortaliças orgânicas; 
Conhecimento em Informática (pacote Office, internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  

CAVALCANTE 

155 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Práticas ambientais 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: efeitos ambientais causados por 
resíduos sólidos, poluentes atmosféricos e efluentes líquidos 
identificando as consequências sobre a saúde humana e sobre a 
economia; Conhecer a legislação ambiental local, nacional e 
internacional, Identificar as fontes e o conhecer o processo de 
degradação natural de origem química, geológica e biológica; 
Conhecimento em Informática (pacote Office, internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  

CAVALCANTE 

156 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Serigrafia 
Formação ensino médio completo, 
com diploma de conclusão de Curso 
reconhecido por orgão competente 

Domínio em emulsão, lâmpadas, Matriz Serigrafia , tecido da tela, 
fotolito, tintas, custos para produzir, criação de arte no corel,  
técnica de impressão. Conhecimentos em informática (Pacote 
Office, Corel draw, Internet); Facilidade de comunicação, senso 
de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  

CAVALCANTE 
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157 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Produtor de Frutas e 
hortaliças 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
orgão competente 

Domínio em operações de limpeza, lavagem, seleção, 
descascamento, corte, embalagem e armazenamento das frutas e 
hortaliças, elaboração de fichas técnicas; Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  

CAVALCANTE 

158 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Produtor de leite 
Pasteurizado e queijos 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
orgão competente 

Domínio em, particularidades do leite, normas para produção e 
fornecimento de leite para a indústria, instalações e 
equipamentos, higienização e produção higiênica, pasteurização, 
ingredientes, dessoragem e conservação, custos, comercialização 
e elaboração de fichas técnicas; Desejável conhecimento em 
Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, 
de falar em público, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  

CAVALCANTE 

159 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Processamento de carnes 
– produtor de embutidos 

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
orgão competente 

Domínio em instalações, utensílios, vasilhames e equipamentos 
para a fabricação de embutidos e transforma a matéria prima, 
preparação de vários tipos de produtos embutidos e defumados e 
elaboração de fichas técnicas; desejável conhecimento em 
Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, 
de falar em público, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

CARMEN DUTRA DE 
ARAUJO      COTEC  

CAVALCANTE 

160 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Produtor de Eventos de 
Moda   

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente Curso Técnico em 
Produção de Moda, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino. 
 Domínio em execução da produção de moda, criação de 
identidades visuais e imagens de moda, elaborar composição de 
looks, estabelecendo uma relação direta entre produto e 
consumidor, projetos e ações promocionais de produtos e marcas 
de moda em meio físico e/ou digital. Conhecimento em 
Informática (Pacote Office, Internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA    

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO 
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161 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Alimentos e Bebidas 

Formação superior completa em 
Gastronomia e/ou Engenharia de 
Alimentos e/ou Técnico em Alimentos 
ou áreas afins, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecida pelo 
MEC - Ministério da Educação e 
Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em cozinha quente clássica nacional e 
internacional , cozinha fria, confeitaria e panificação, cocção dos 
alimentos, técnicas de congelamento e armazenamento de 
alimentos, elaboração de fichas técnicas; Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA    

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO 

162 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Desenhista de Modas  

Formação superior completa, 
preferencialmente em Design de 
Moda   e Estilo;  Produção do 
Vestuário ou áreas afins  com diploma 
ou certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecido por orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) em modelagem do 
vestuário  e  ensino. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA    

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO 

163 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Matemática  

Formação superior completa em 
matemática e/ou áreas afins,   com 
diploma ou certificado de conclusão 
de Curso emitida por Instituição de 
Ensino Superior reconhecido por 
orgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino. Domínio em juros simples e compostos, taxas 
equivalentes, regime de capitalização simples e composta. Taxa 
nominal e taxa efetiva. Desconto simples e composto. Séries de 
pagamentos e anuidade.  Conhecimento em Informática (pacote 
Office, internet).  

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO 

164 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Vitrinista Básico  

Ensino médio completo, 
preferencialmente com ensino 
superior, diploma de conclusão de 
Curso reconhecido pelo orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino. 
Domínio em Layout de loja, tipos e funções de vitrines; Uso de 
cores e iluminação; Planejamento e utilização de mobiliários e 
expositores, Montagem e desmontagem de vitrines. 
Conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

18,06 h/a** 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO 
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165 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Informática BÁSICA 

Formação superior completa em 
Sistemas da Informação ou área afins 
e ou curso técnico na área da 
Informática com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida por orgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO 
PLANALTINA 

166 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Editor de Projeto Visual 
Gráfico 

Curso técnico na área da Informática 
com diploma ou certificado de 
conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida legalmente.  

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

18,06 h/a** 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO 
PLANALTINA 

167 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Assistente Administrativo 

Formação  superior ou técnica na 
área de Administração, Gestão ou 
áreas afins,  com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de ensino 
reconhecida legalmente.  

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 6 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO COTEC 

PLANALTINA 

168 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

  Cuidador de Idoso  

Formação superior completa em 
Enfermagem ou Técnica  em 
Enfermagem, com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição  reconhecida 
legalmente.  

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 6 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO COTEC 

PLANALTINA 
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169 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Excel intermediário  

Formação superior completa em 
Sistemas da Informação ou área afins 
e ou curso técnico na área da 
Informática com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida legalmente.  

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Domínio em: Windows Explorer (gerenciamento 
de arquivos), atalhos, digitação, Editores de Texto, Planilhas de 
Cálculo, Gerador de Apresentações, Pesquisar na Internet e 
Download. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 6 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO COTEC 

PLANALTINA 

170 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Inglês Básico  

Formação superior completa em 
Letras com Licenciatura habilitação 
em Língua Inglesa, com diploma de 
conclusão de curso reconhecido pelo  
órgão competente. Ou Certificação 
Internacional (Toefl ou Cambrigde) 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Fluência da língua inglesa; Domínio da escrita da 
língua inglesa; Conhecimento em Informática (pacote Office, 
internet). Facilidade de comunicação, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 6 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO COTEC 

PLANALTINA 

171 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Confeitagem de Bolos 
Artísticos  

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em confeitaria e panificação, técnicas de 
congelamento e armazenamento de alimentos, 
Elaboração de fichas técnicas; Desejável conhecimento em 
Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, 
de falar em público, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho 
em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO COTEC 

PLANALTINA 

172 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Maquiador 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em tipos fisionômicos, técnicas de 
maquiagem profissional (artística e corretiva), visagismo, 
avaliação/higienização/preparo da pele, análise de fototipo, tipo 
cromático e produção visual, técnicas de luz e sombra e 
conhecimento das tendências do mercado; Desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO COTEC 

PLANALTINA 
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173 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Design de Sobrancelha   

Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecido por 
órgão competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino. Domínio em tipos fisionômicos, conhecimento de 
visagismo, métodos e técnicas de modelagem e pintura de 
sobrancelhas, conhecimento dos pigmentos de 
Henna,,conhecimento das tendências do mercado.  

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO COTEC 

PLANALTINA 

174 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Massagista 

Formação na área da saúde 
Fisioterapeutas ou Tecnólogo em 
Massoterapia ou áreas afins, com 
diploma ou certificado de conclusão 
de Curso emitida por Instituição de 
Ensino Superior reconhecido por 
orgão competente 

Com  experiência mínima comprovada  de06 (seis) meses na área.  1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO COTEC 

PLANALTINA 

175 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

  Cuidador de Idoso  

Formação superior completa em 
Enfermagem ou Técnica em 
Enfermagem, com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição  reconhecida 
legalmente.  

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 6 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO COTEC 

NOVO GAMA 

176 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Maquiador 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em tipos fisionômicos, técnicas de 
maquiagem profissional (artística e corretiva), visagismo, 
avaliação/higienização/preparo da pele, análise de fototipo, tipo 
cromático e produção visual, técnicas de luz e sombra e 
conhecimento das tendências do mercado; Desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO COTEC 

NOVO GAMA 
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177 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Assistente Administrativo 

Formação  superior ou técnica na 
área de Administração, Gestão ou 
áreas afins,  com diploma ou 
certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de ensino 
reconhecida legalmente.  

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 6 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO COTEC 

NOVO GAMA 

178 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Manicure e Pedicure 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecido por órgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em equipamentos, instrumentais, 
materiais e produtos Técnicas e tratamentos das mãos e dos pés 
e esmaltação, Normas de Biossegurança. Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO COTEC 

NOVO GAMA 

179 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Artesanato (crochê, 
(crochê, tricô e tapetes)  

Formação ensino  fundamental 
incompleto, preferencialmente 
ensino fundamental completo com 
diploma reconhecido por órgão 
competente 

Domínio em crochê e tricô com variedades de linhas, 
conhecimento em confeccionar roupas e peças decorativas para 
casa. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

SARAH LUÍSA LEMOS 
KUBITSCHEK DE OLIVEIRA   

SANTO ANTÔNIO DO 
DESCOBERTO COTEC 

NOVO GAMA 

180 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Manicure e Pedicure 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecido por órgão 
competente 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em equipamentos, instrumentais, 
materiais e produtos Técnicas e tratamentos das mãos e dos pés 
e esmaltação, Normas de Biossegurança. Desejável conhecimento 
em Informática (Pacote Office, Internet); Facilidade de 
comunicação, de falar em público, senso de organização, 
disciplina e planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA CRISTALINA 
COTEC VALPARAISO 
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181 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Massagista 

Formação na área da saúde 
Fisioterapeutas ou Tecnólogo em 
Massoterapia ou áreas afins, com 
diploma ou certificado de conclusão 
de Curso emitida por Instituição de 
Ensino Superior reconhecido por 
órgão competente 

Com experiência mínima comprovada  de06 (seis) meses na área.  1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA CRISTALINA 
COTEC VALPARAISO 

182 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Assistente de Vendas 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente formação superior 
completa, com diploma ou certificado 
de conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida legalmente.   

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino.  Domínio em marketing aplicado a vendas, 
negociação, planejamento de vendas, código de defesa do 
consumidor, estratégias de vendas, as fases da venda, conquista e 
fidelização de clientes. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA CRISTALINA 
COTEC VALPARAISO 

183 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Atendimento ao Cliente 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente curso o ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida legalmente  

Experiência mínima DAE 6 (seis) meses na área ou área de ensino 1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA CRISTALINA 
COTEC VALPARAISO 

184 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Práticas agrícolas 

Curso superior em agronomia ou afins 
ou técnico em agricultura, com 
diploma de conclusão de curso 
reconhecido legalmente 

Experiência mínima DAE 6 (seis) meses na área ou área de ensino 1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA CRISTALINA 

185 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Contabilidade 

Curso superior em ciências contábeis 
ou técnico em contabilidade, com 
diploma de conclusão de curso 
reconhecido legalmente 

Experiência mínima DAE 6 (seis) meses na área ou área de ensino 
preferencialmente em empresas cooperativas 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA CRISTALINA 
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186 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Matemática  

Curso superior em matemática ou 
áreas afins ou técnico, com diploma 
de conclusão de curso reconhecido 
legalmente 

Experiência mínima DAE 6 (seis) meses na área ou área de ensino, 
preferencialmente em matemática financeira 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA CRISTALINA 

187 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Ferramentas da 
Qualidade 

Curso superior em administração ou 
áreas afins ou técnico em qualidade, 
com diploma de conclusão de curso 
reconhecido legalmente 

Experiência mínima DAE 6 (seis) meses na área ou área de ensino 1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA CRISTALINA 

188 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Redação Técnica 

Formação superior completa em 
Letras com Licenciatura habilitação 
em Língua Portuguesa, com diploma 
ou certificado de conclusão de Curso 
emitida por Instituição de Ensino 
Superior reconhecida pelo MEC - 
Ministério da Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área, ou 
área de ensino; Coesão e coerência da língua portuguesa; 
Domínio da escrita da língua portuguesa; Conhecimento em 
Informática (pacote Office, internet). Facilidade de comunicação, 
senso de organização, disciplina e planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe. 

1 04h à 40h 
Matutino, 
vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA CRISTALINA 

189 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Empreendedorismo 

Formação superior completa, com 
diploma de conclusão de Curso 
reconhecida pelo pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em abertura e registro de empresa, 
marketing e mercado, merchandising, formação de preços, 
legislação comercial, planejamento estratégico, tipos de 
liderança, modelos de gestão organizacional, tripé organizacional, 
gerenciamento e acompanhamento de processos; 
Conhecimentos em informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA CRISTALINA 



  

52  
 

190 

Professor 
(a) 

Assistente  
N2 

Cooperativismo 

Formação superior completa, 
preferencialmente em Administração 
e/ou Cooperativismo com diploma de 
conclusão de Curso emitida por 
Instituição de Ensino Superior 
reconhecida pelo MEC - Ministério da 
Educação e Cultura 

Experiência mínima comprovada de 6 em administração de 
empresas cooperativas. 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino e 
/ou noturno 

20,64 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA CRISTALINA 

191 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Maquiador 

Ensino médio incompleto, sendo 
preferencialmente ensino médio 
completo, com diploma de conclusão 
de curso reconhecido pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em tipos fisionômicos, técnicas de 
maquiagem profissional (artística e corretiva), visagismo, 
avaliação/higienização/preparo da pele, análise de fototipo, tipo 
cromático e produção visual, técnicas de luz e sombra e 
conhecimento das tendências do mercado; Desejável 
conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para 
o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA COTEC CIDADE 
OCIDENTAL 

192 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Barbeiro 

 Formação ensino médio incompleto, 
sendo preferencialmente ensino 
médio completo, com diploma de 
conclusão de Curso reconhecida pelo 
MEC - Ministério da Educação e 
Cultura 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino. Domínio em estrutura e funcionamento do salão 
de beleza, técnicas de corte 
masculino, designers de barba, costeletas e bigodes, desenhos de 
corte de cabelo masculino, conhecimento das novas tecnologias e 
tendências do mercado.  Desejável conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet). 
Facilidade de comunicação, senso de organização, disciplina e 
planejamento; Habilidade para o trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA COTEC CIDADE 
OCIDENTAL 

193 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Viveiricultura Básica 
Formação nível técnico em agronomia 
ou áreas afins , preferencialmente 
curso superior completo. 

6 Meses de experiencia de práticas com plantio  de mudas nativas 
do cerrado, estufas de crescimento e rustificação .  

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a** 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA COTEC CIDADE 
OCIDENTAL 
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194 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Operador de 
Retroescavadeira 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com 
diploma de conclusão de Curso 
reconhecida pelo MEC - Ministério da 
Educação e 
Cultura; 

Experiência mínima comprovada de 06 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em realizar manutenção básica de 
máquinas pesadas e operá-las; remover e drenar solos, executar 
construção de aterros, abertura de valas, canais e carregamento. 
Desejável conhecimento em Informática (Pacote Office, Internet); 
Facilidade de comunicação, de falar em público, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe.  

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA COTEC CIDADE 
OCIDENTAL 

195 

Professor 
(a) 

Assistente 
N1 

Técnicas de Atendimento 
ao Cliente 

Formação ensino médio completo, 
preferencialmente cursando ensino 
superior, com diploma de conclusão 
de Curso reconhecida pelo órgão 
competente. 

Experiência mínima comprovada de 6 (seis) meses na área e/ou 
área de ensino; Domínio em marketing aplicado a vendas, 
negociação, planejamento de vendas, código de defesa do 
consumidor, estratégias de vendas, as fases da venda, conquista e 
fidelização de clientes, marketing; Conhecimento em Informática 
(Pacote Office, Internet); Facilidade de comunicação, senso de 
organização, disciplina e planejamento; Habilidade para o 
trabalho em equipe 

1 04h à 40h 
Matutino, 

vespertino 
e/ou  noturno 

18,06 h/a 

 INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DO 
ESTADO DE GOIÁS 

GENERVINO 
EVANGELISTA DA 

FONSECA COTEC CIDADE 
OCIDENTAL 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
*Do total de vagas oferecidas neste processo, 5% serão reservadas às pessoas com deficiência amparadas pela Lei n. 8.213/1991 e Decreto 
n.5.296/2004, certificando-se, para tanto, que atendem às exigências deste instrumento. 

  

* *Caso o candidato seja de formação de nível superior, o salário base será R$ 20,64  h/a, e o cargo será Professor Assistente de N2   
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ANEXO II EDITAL SP 005/2019 

FICHA INFORMATIVA DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIAS 

Nome do Candidato:    
 

CPF:    
 

Cargo:  Nº da(s) Vaga(s):    
 

À Área de Recursos Humanos do Instituto Brasileiro de Cultura, Educação, 
Desporto e Saúde – IBRACEDS, por meio do processo seletivo do Edital número 
005/2019  

 

Tendo em vista o Edital que determina a entrega de títulos referente a cursos, para 

o Processo Seletivo, venho apresentar documentos que atestam minhas 

qualificações, dando margem à contagem de pontos na prova de títulos conforme 

disposto no referido Edital. 

Ainda, DECLARO, para efeitos legais, que a falta ou incorreção de qualquer dos 

documentos que estiverem relacionados nesta ficha é de minha única 

responsabilidade como candidato. 

Seguem a ficha com a numeração dos documentos comprobatórios anexados no ato 

da candidatura em formato PDF de acordo com a seguinte ordem abaixo descrita. 

(Numerar o documento de acordo com o número de ordem especificado abaixo): 
 

ORDEM TÍTULO (Especificar) 
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Os documentos não relacionados neste anexo não serão pontuados. 
 

 

 

  , GO,  de  de 2019. 
 

 
Declaro, para os devidos fins, que as informações e documentos elencados na  presente 
ficha são verdadeiros e assumo o compromisso de apresentar, quando solicitado, os 
comprovantes originais, bem como as penalidades por quaisquer informações falsas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Candidato
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ANEXO III – EDITAL SP 005/2019 
ANÁLISE CURRICULAR – COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIAS 

 

CANDIDATO: 

CPF: Nº da Vaga: 

CARGO: CIDADE: 

*Todos as Titulações devem ser reconhecidos pelo MEC.  

**A experiência deverá ser comprovada EXCLUSIVAMENTE através da Carteira de Trabalho – CTPS devidamente  assina

da e/ou Declaração em papel timbrado onde se identifique o CNPJ endereço e telefone de contato da  empresa, devida

mente assinada e com a identificação do emitente; constando cargo/função exercida, data  de início e fim.  
PARÂMETRO PARA ANALISE CURRICULAR 

ÍTEM 
 

Título/Experiência 

 
Pontos por títulos 

Pontuação 

Máxima 

 
Resultado 

A Doutorado, no país ou no exterior 
(validação CAPES), na área de atuação 
escolhida.* 

06 (Para cada Título)  06  

B 
Mestrado, no país ou no exterior 
(validação CAPES), na área de atuação 
escolhida* 

05 (Para cada título) 05  

C Certificado de Especialista reconhecido 
pelo MEC – carga horária mínima 360 h.* 

03 (Para cada título) 06  

D 
Diploma de Graduação (Bacharel, 

Licenciatura ou Tecnólogo) de conclusão 

de curso na área de atuação escolhido.* 

02 (Para cada título) 
04 

 

 
Diploma de Ensino Médio/Técnico e 

Ensino Fudamental * 

02 (Para cada título) 
04 

 

E 
Experiência profissional em educação 

profissional própria a que concorre. ** 
05 (Para cada ano de 

experiência) 
15 

 

F 
Experiência profissional em outras 

áeras** 
01 (Para cada ano de 

experiência) 
05 

 

G 
Cursos de capacitação na área em que deseja  

atuar, obtido nos últimos cinco anos, a contar,  

da data de publicação deste edital (Carga  horá

ria mínima de 40h)  

01 ( Para cada certificado) 05 
 

TOTAL 50  

. 
 

LEGENDA: 

DC1: O Candidato não apresentou a experiência solicitada, conforme solicitado no anexo I do Edital.  

DC2 : O Candidato não apresentou a redação , conforme solicitado no anexo I do Edital.  

DC3: O Candidato não apresentou a documentação comprobatória, conforme solicitada no Edital . 

DC4 : O Candidato não anexou a ficha Informativa de Títulos e Experiências , conforme caracterizado no anexo II do Edital 

DC5: O  candidato   obteve a  pontuação inferior a 25     ( vinte e cinco) pontos obtidos na análise curricular . 
 
 

Assinatura do Analisador :   

NDC  NFC  



 

57  
 

 
 
 

ANEXO IV-  TEMAS  PARA A REDAÇÃO DE PRÓPRIO PUNHO  - EDITAL SP 005/2019 
 
 
 

TEMAS E ORIENTAÇÕES -  50 (cinquenta) pontos  

Professor (a) Auxilar  N1 -  A importância da educação profissional nos dias atuais. 
Professor (a)  Assistente  N2 – Desafios da educação profissional em tempos de inovação 
tecnológica  
 
Enviar  a redação em formato PDF  juntamente com a documentação comprobatória. 
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ANEXO V- CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO- EDITAL SP 005/2019 
 

 CRONOGRAMA  

 EDITAL 005/2019  

DATA ATIVIDADE LOCAL 

16/09/2019 Publicação no Diário  
Diário Oficial   

19/09/2019 Publicação do Edital de Abertura 
Internet, no site 

www.ibraceds.org.br/processoseletivo 

20/09/2019 à 30/09/22019 Período de Candidatura para Analise 
Curricular e Redação   

              Internet, no site 
www.ibraceds.org.br/processoseletivo 

04/10/2019 Resultado Preliminar da Análise Curricular e 
Redação. 

 Internet, no site 
www.ibraceds.org.br/processoseletivo 

05/10/2019 à 08/10/2019 Período de Recurso da Análise Curricular e 
Redação . 

 Internet, no site 
www.ibraceds.org.br/processoseletivo 

09/10/2019 
Publicação do Resultado do Recurso da 
Análise Curricular e Redação. 

Internet, no site 
www.ibraceds.org.br/processoseletivo 

10/10/2019 
Resultado Final 

Internet, no site 
www.ibraceds.org.br/processoseletivo 

 

As datas divulgadas nesse cronograma são prováveis de sofrer alterações ao longo do 
desenvolvimento do certame, sendo de inteira responsabilidade  do candidato acompanhar as 
alterações pelo site www.ibraceds.com.br/processoseletivo
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