
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 
PROFISSIONAL 

O QUE O ALUNO VAI APRENDER 
REQUISITO DE 

IDADE 
REQUISITO DE 

ESCOLARIDADE 

Gestão da Manutenção e 
Eficiência Energética

Competências e habilidades do profissional 4.0.; Inteligência emocional: por que desenvolver essa competência no ambiente profissional?; 
Comunicação: sua importância no ambiente corporativo e nas relações em grupo; Novas tecnologias: ferramentas para melhorar sua produtividade. 
Considerar, no planejamento, a análise crítica do sistema de gestão, correlacionando metas estabelecidas e alcançadas ;Considerar, no planejamento, 
a aplicação de ferramentas da qualidade e de estatística para a análise crítica do processo de manutenção; Considerar, no planejamento, a aplicação 
de normas ou procedimentos técnicos vigentes em função do controle da qualidade do processo de manutenção; Considerar, no planejamento, as 
variáveis aleatórias e especiais envolvidas no processo de manutenção; Considerar, no planejamento, o tempo necessário, os recursos físicos e os 
recursos humanos para a execução dos trabalhos de manutenção; Definir, no planejamento, as estratégias para monitorar a implementação das 
metas, considerando a viabilidade técnica dos recursos físicos disponíveis; Definir, no planejamento, as manutenções a serem realizadas; Definir, no 
planejamento, o tempo para a realização das etapas propostas; Elaborar plano de manutenção; Estabelecer, no planejamento, através de ferramentas 
estatísticas, os padrões de tempo; estabelecer, no planejamento, os critérios de avaliação das metas estabelecidas; Estabelecer, no planejamento, os 
critérios para avaliar a adequação do tempo padrão; Estabelecer, no planejamento, o tempo necessário para a implementação estratégica das metas 
definidas; Identificar no planejamento as metas estabelecidas pela empresa; Interpretar plano de manutenção; Aplicar normas técnicas, de qualidade, 
de saúde e segurança no trabalho, e de preservação ambiental; Aplicar soluções tecnológicas tendo em vista a eficiência, a qualidade energética, a 
segurança do usuário e das instalações, e a preservação do meio ambiente; Identificar infraestrutura de instalações de sistemas elétricos de potência; 
Identificar infraestrutura de instalações de sistemas elétricos prediais e industriais; Identificar sistemas de manutenção de sistemas elétricos; Propor 
fontes alternativas de energia; Utilizar novas tecnologias.

18 anos 
Ensino Médio 
Incompleto (a partir do 
1º ano)

Gestão de Distribuição

Competências e habilidades do profissional 4.0.; Inteligência emocional: por que desenvolver essa competência no ambiente profissional? ; 
Comunicação: sua importância no ambiente corporativo e nas relações em grupo; Novas tecnologias: ferramentas para melhorar sua produtividade. 
Noções de Tecnologia da Informação; Roteirizadores; EDI (troca eletrônica de dados entre empresas); Planejamento da Distribuição; Fluxo dos 
processos na distribuição; Sistemáticas de carregamento físico (empilhamento, acomodação, fixação); Canais de distribuição ; Níveis de serviço; Ciclo 
de pedido; Localização de centros de distribuição; Crossdocking; Rotas de distribuição; Operadores logísticos; Controle dos Processos de Distribuição; 
Checklist  dos processos; Controle do lead time e transit time; Técnicas de conferência; Clientes: documentação, prazo de atendimento, qualidade, 
negociação, contingenciamento; Avaliação de desempenho de processos; Controle das entregas; Legislação e Procedimentos da Logística de 
Distribuição; Processos fiscais; Legislação específica; Logística tributária no processo de distribuição.

18 anos 
Ensino Médio 
Incompleto (a partir do 
1º ano)

Gestão de Transporte

Competências e habilidades do profissional 4.0.; Inteligência emocional: por que desenvolver essa competência no ambiente profissional?; 
Comunicação: sua importância no ambiente corporativo e nas relações em grupo; Novas tecnologias: ferramentas para melhorar sua produtividade. 
Noções de Transportes; cotação de serviços, negociação de fretes, contratação de fornecedores de serviços, Desenvolvimento de novos fornecedores, 
distribuição de veículos de acordo com o local de trabalho.; Definição de equipamentos dos modais, capacidade, ficha técnica de equipamentos e 
veículos, definição de veículos, Capacidade do veículo de acordo com a legislação, programação de recebimentos, liberação de veículos; Sistemas de 
rastreamento, documentos de carga, identificação de percursos internos, tipo de transporte para retirada de mercadoria, ocorrência de acidentes com 
cargas, falhas de equipamentos e veículos; indicadores de bens e serviços; ;Controle de Frota; Registros de ocorrências; Documentação, licenças de 
veículos, de cargas e de motoristas; Certificações; Alocação de veículos de transporte; Contratação de terceiros: estratégias de parcerias, negociação 
de prazos, multas; Dimensionamento da frota; Legislação pertinente: NR 11; controle do transporte; Tipos de cargas: frágeis, normais, perigosas; 
Documentação de cargas perigosas: FISP, LETPP, CTPP; Legislação para o transporte de cargas; Sistemas de fretes; Modais de transportes; NR 11; NR 
16; NR 26; SASSMAQ; MOPP; Seguros; Modalidades de apólices: de veículos, de carga, de produtos ; Procedimentos de sinistros: registro da 
ocorrência, acompanhamento da ocorrência; Tecnologia da Informação; Sistemas de segurança para cargas e veículos; Rastreadores e Bloqueadores 
de veículos; TMS

18 anos 
Ensino Médio 
Incompleto (a partir do 
1º ano)



CURSO DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

O QUE O ALUNO VAI APRENDER 
REQUISITO DE 

IDADE 
REQUISITO DE 

ESCOLARIDADE 

Instalações Eletricas Prediais

Competências e habilidades do profissional 4.0.; Inteligência emocional: por que desenvolver essa competência no ambiente profissional?; 
Comunicação: sua importância no ambiente corporativo e nas relações em grupo; Novas tecnologias: ferramentas para melhorar sua produtividade. 
Considerar, no planejamento, a análise crítica do sistema de gestão, correlacionando metas estabelecidas e alcançadas ;Considerar, no planejamento, 
a aplicação de ferramentas da qualidade e de estatística para a análise crítica do processo de manutenção; Considerar, no planejamento, a aplicação 
de normas ou procedimentos técnicos vigentes em função do controle da qualidade do processo de manutenção; Considerar, no planejamento, as 
variáveis aleatórias e especiais envolvidas no processo de manutenção; Considerar, no planejamento, o tempo necessário, os recursos físicos e os 
recursos humanos para a execução dos trabalhos de manutenção; Definir, no planejamento, as estratégias para monitorar a implementação das 
metas, considerando a viabilidade técnica dos recursos físicos disponíveis; Definir, no planejamento, as manutenções a serem realizadas; Definir, no 
planejamento, o tempo para a realização das etapas propostas; Elaborar plano de manutenção; Estabelecer, no planejamento, através de ferramentas 
estatísticas, os padrões de tempo; estabelecer, no planejamento, os critérios de avaliação das metas estabelecidas; Estabelecer, no planejamento, os 
critérios para avaliar a adequação do tempo padrão; Estabelecer, no planejamento, o tempo necessário para a implementação estratégica das metas 
definidas; Identificar no planejamento as metas estabelecidas pela empresa; Interpretar plano de manutenção; Aplicar normas técnicas, de qualidade, 
de saúde e segurança no trabalho, e de preservação ambiental; Aplicar soluções tecnológicas tendo em vista a eficiência, a qualidade energética, a 
segurança do usuário e das instalações, e a preservação do meio ambiente; Identificar infraestrutura de instalações de sistemas elétricos de potência; 
Identificar infraestrutura de instalações de sistemas elétricos prediais e industriais; Identificar sistemas de manutenção de sistemas elétricos; Propor 
fontes alternativas de energia; Utilizar novas tecnologias.

18 anos 
Ensino Médio 
Incompleto (a partir do 
1º ano)

Logística de Armazenagem 

Competências e habilidades do profissional 4.0.; Inteligência emocional: por que desenvolver essa competência no ambiente profissional?; 
Comunicação: sua importância no ambiente corporativo e nas relações em grupo; Novas tecnologias: ferramentas para melhorar sua produtividade. 
Armazenagem; Processo de armazenagem; Endereçamento; Armazenagem Informatizada (WMS); Arranjo físico do almoxarifado (princípios a serem 
considerados na elaboração); Estruturas de armazenagem; Disposição Física do estoque; Organização e limpeza; Otimização de espaço; Equipamentos 
de movimentação; Armazenagem de materiais perigosos: identificação, localização, manipulação, sinalização; Armazenagem de resíduos: identificação 
conforme destinação (descarte ou reciclagem), delimitação de local, envio de resíduos; Embalagens; Tipos, características, dimensionamento e 
funções; Métodos de embalagem: de cargas perigosas, unitização e conteinerização; Margens de retorno por avaria de embalagem; Entradas e saídas 
no sistema; Consignação de embalagem; Estoque das embalagens: próprio e em poder de terceiros; Segregação e descarte de embalagens; Contagem 
física das embalagens; Recebimento; Processos de recebimento: separação dos materiais; entrada e registro dos materiais no sistema input); 
conferência física e documental; Objetivos operacionais: regras de recebimento de materiais, de veículos e equipamentos da manutenção; Não 
conformidades; Software Warehouse Management System (WMS); Movimentação de materiais; Requisições de materiais: solicitação de liberação de 
mercadoria; Liberação de materiais, matérias primas e embalagens; Equipamentos de movimentação; Legislação (NR 11, NR 29); Expedição; 
Sistemática de picking; Processos de expedição: separação dos materiais; saída e registro dos materiais no sistema (output); Objetivos operacionais: 
regras de expedição de materiais, de veículos e equipamentos; Inventário anual de bens duráveis; operacionalização, não conformidades no 
inventário; Inventário cíclico: conceito de contagem cíclica, operacionalização da contagem cíclica, curva ABC, programação e contagens; Acuracidade 
de conciliações contábeis; Publicação de resultados

18 anos 
Ensino Médio 
Incompleto (a partir do 
1º ano)



CURSO DE QUALIFICAÇÃO 
PROFISSIONAL 

O QUE O ALUNO VAI APRENDER 
REQUISITO DE 

IDADE 
REQUISITO DE 

ESCOLARIDADE 

Orçamento de Obras

Competências e habilidades do profissional 4.0.; Inteligência emocional: por que desenvolver essa competência no ambiente profissional?; 
Comunicação: sua importância no ambiente corporativo e nas relações em grupo; Novas tecnologias: ferramentas para melhorar sua produtividade. 
Aplicar normas, especificações e procedimentos técnicos; Identificar componentes e sistemas construtivos; Identificar as características e 
propriedades dos materiais, componentes e sistemas construtivos; Compreender procedimentos licitatórios; Interpretar projetos executivos; Analisar 
as variáveis técnicas, ambientais e de segurança do trabalho para execução dos serviços.; Elaborar composição de serviços; Aplicar índices de 
produtividade; Dimensionar equipes de trabalho; Dimensionar etapas e prazos para a execução dos serviços; Dimensionar custos e preços; Pesquisar 
fornecedores e preços; Gerenciar equipes de trabalho; Liderar equipes e ter bom relacionamento interpessoal; Atuar com efetividade nas relações 
com o cliente; Projetar e analisar resultados; Apoiar as decisões organizacionais, buscando a participação dos demais membros da equipe; Aplicar 
princípios de qualidade, saúde, segurança do trabalho e ambientais.

18 anos 
Ensino Médio 
Incompleto (a partir do 
1º ano)

Planejamento e Gestão da 
Produção na Construção Civil

Competências e habilidades do profissional 4.0.; Inteligência emocional: por que desenvolver essa competência no ambiente profissional?; 
Comunicação: sua importância no ambiente corporativo e nas relações em grupo; Novas tecnologias: ferramentas para melhorar sua produtividade. 
Interpretar projetos executivos; Identificar componentes e sistemas construtivos; Identificar as características e propriedades dos materiais, 
componentes e sistemas construtivos; Elaborar cronograma físico-financeiro; Aplicar normas, especificações e procedimentos técnicos; Analisar as 
variáveis técnicas, ambientais e de segurança do trabalho para execução dos serviços; Dimensionar prazos para a execução dos serviços; Monitorar 
contratos de fornecedores de serviços e de materiais; Planejar a provisão de suprimentos (materiais, equipamentos e ferramentas); Dimensionar 
equipes de trabalho; Aplicar índices de produtividade; Programar a segregação de resíduos em função de sua destinação (reciclagem ou descarte), 
considerando os procedimentos, as normas técnicas, ambientais, de saúde e segurança; Programar o descarte de resíduos em conformidade com as 
normas ambientais vigentes, considerando as esferas municipal, estadual e federal.

18 anos 
Ensino Médio 
Incompleto (a partir do 
1º ano)

Qualidade e Segurança na 
Produção de Alimentos

Competências e habilidades do profissional 4.0.; Inteligência emocional: por que desenvolver essa competência no ambiente profissional?; 
Comunicação: sua importância no ambiente corporativo e nas relações em grupo; Novas tecnologias: ferramentas para melhorar sua produtividade. 
Reconhecer cálculos estatísticos (média, desvio-padrão, análise de variância e outros); reconhecer ferramentas de qualidade; reconhecer normas e 
legislações higiênico sanitárias, de saúde e segurança do trabalho; reconhecer medidas de controle de contaminações em alimentos; identificar 
situações de risco à saúde e à segurança individual e coletiva.

18 anos 
Ensino Médio 
Incompleto (a partir do 
1º ano)


