
RELAÇÃO DE CURSOS FIC DIVISÃO EMPREGABILIDADE PRONATEC

EIXO TECNOLÓGICO CURSOS CARGA HORÁRIA
PARA FIC HORAS PERFIL PROFISSIONAL

Ambiente e Saúde Barbeiro
(221482)

160

Realiza procedimentos de embelezamento dos cabelos masculinos. 
Corta cabelos
Faz barba, bigode e costeletas. Avalia a harmonia e a estética 
aplicada ao biotipo pessoal. Utiliza equipamentos e produtos 
adequados.

Controle e Processos 
Industriais

Mecânico de Motores Ciclo Otto
(221348)

160

Realiza desmontagem, montagem, ajuste, testes e regulagens em 
motores do ciclo Otto. Realiza manutenção e diagnósticos de falhas 
em motores do ciclo Otto e sistemas complementares. Segue 
instruções do manual do fabricante.

Instalador de Acessórios Automotivos
(221158) 160

Instala som, alarme, travas, vidros e retrovisores elétricos, 
instrumentos de painel e acessórios de iluminação em veículos 
automotivos. Repara produtos. Localiza defeitos e causas dos 
defeitos.

 Eletricista Automotivo
(221365) 160

Realiza a desmontagem, reparação e montagem em instalações 
elétricas e equipamentos auxiliares de veículos automotores. Instala 
sistemas e componentes eletroeletrônicos em veículo, interpretando 
esquemas. Diagnostica defeitos eletroeletrônicos.

Desenvolvimento Educacional 
e Social

Inglês Básico
(221453)

160

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

Gestão e Negócios

Assistente Administrativo
(221012) 160

Executa processos administrativos e atividades de apoio em recursos 
humanos, finanças, produção, logística e vendas. Atende 
fornecedores e clientes. Fornece e recebe informações sobre 
produtos e serviços. Trata documentos variados.

Assistente de Recursos Humanos
(221006)

160

Executa rotinas de processos administrativos do setor de Recursos 
Humanos de uma empresa. Realiza atividades de apoio ao 
planejamento, execução, avaliação e controle dos processos de 
recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação 
de desenvolvimento, avaliação de desempenho, progressão 
funcional, cargos, salários e benefícios, jornada de trabalho, férias e 
rescisão de contrato. Prepara, organiza, solicita e emite documentos 
e processos de acordo com a legislação trabalhista. Organiza 
informações cadastrais dos funcionários.

Almoxarife
(221008)

160

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

Recepcionista
(221169)

160

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

Turismo, Lazer e Hospitalidade Recepcionista de Eventos
(221529)

160

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

Informação e Comunicação

Agente de Inclusão Digital em Centros 
Públicos de Acesso à Internet

(264031)
200

Orienta usuários dos telecentros para o uso democrático e gratuito 
das tecnologias de informação e comunicação (TIC), dos serviços de 
governo eletrônico e facilita a produção de conhecimento com o uso 
das TIC. Capacita o usuário a manusear as ferramentas de pesquisa e 
nos processos de participação em redes sociais para o 
desenvolvimento econômico, social, pessoal e da cidadania. Informa 
sobre as normas e políticas de segurança da informação e respeito à 
propriedade intelectual.

Programador Web
(221018) 200

Desenvolve e mantém projetos para a web. Utiliza linguagens de 
programação, banco de dados e recursos para a segurança da 
informação. Utiliza recursos de imagens, vídeos, animações, 
linguagens de marcação e folha de estilo para desenvolvimento web.

Produção Alimentícia Auxiliar de Padeiro
(278084) 180

Auxilia o padeiro no preparo dos diferentes tipos de pães, biscoitos e 
bolos simples. Executa a mise-en-place, segue os princípios das boas 
práticas de manipulação de alimentos e zela pelas condições de 
segurança no local de trabalho.

Produção Cultural e Design Fotografia
(221205)

190

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


