EDITAL nº 03/2022
PROCESSO SELETIVO DE PROFESSOR CADASTRO RESERVA

A FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL –
FUNDAÇÃO RTVE, fundação, inscrita no CNPJ sob o nº 01.517.750/0001-06,
estabelecida na Unidade do Prédio da Faculdade de Administração, Ciências
Contábeis e Ciências Econômicas, 3º Andar, Campus Samambaia, Goiânia/GO,
no uso das suas atribuições, nos termos do Convênio nº 01/2021-SER, torna
público que estarão abertas, no período previsto no Cronograma (Anexo I), o
Processo Seletivo para provimento de vagas para cadastro reserva para o cargo
de Professor em Regime Celetista, para Educação Profissional e Tecnológica,
conforme instrumentos legais e mediante as condições estabelecidas no Edital,
com lotação nas unidades dos Colégios Tecnológicos do Estado de Goiás –
COTECs – indicados no Anexo IV, de acordo com as condições a seguir.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 O Processo Seletivo destina-se a selecionar candidatos para o provimento de vagas para
cadastro reserva aos cargos indicados no Anexo IV, do presente edital.
1.2 Constitui-se objeto do presente documento a Seleção de Pessoal para provimento de
cadastro reserva para o cargo de Professor para Educação Profissional e Tecnológica.
1.3 O Processo Seletivo Simplificado a que se refere o presente Edital será coordenado e
executado pelo Departamento de Recursos Humanos da Fundação RTVE.
1.4 Considerando as normas de segurança sanitária decorrentes do combate à pandemia do
Coronavírus (Covid19), todo o processo de seleção será realizado de forma online,
devendo o candidato realizar a sua inscrição e o encaminhamento dos documentos
exigidos neste edital no endereço eletrônico http://www.rtve.org.br/trabalhe-conosco/.
1.5 Os candidatos aprovados e convocados, no presente Processo Seletivo Simplificado
serão admitidos em regime jurídico celetista (Decreto-Lei Federal nº 5.452, de 1º/05/43),
como professores, sob o regime de hora-aula (Horista), com dedicação de até 40 horas

semanais e presença efetiva na escola em que estiver lotado ou à disposição da
Fundação RTVE.
1.6 Os candidatos aprovados e classificados serão admitidos conforme necessidade do
COTEC para desempenhar as tarefas funcionais de professor que estão descritas no
Anexo IV.
1.7 Os candidatos no presente Processo Seletivo Simplificado serão avaliados em 02 (duas)
fases.
1.7.1 1ª Fase: Candidatura e Análise Curricular;
1.7.2 2º Fase: Entrevista.
1.8 As despesas para participação em todas as fases e em todos os procedimentos do
Processo Seletivo Simplificado serão por conta do candidato, que não terá direito a
qualquer tipo de ressarcimento.
1.9 Os candidatos aprovados constituirão o cadastro de reserva, que terá validade de 02
(dois) anos podendo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos. O termo inicial será a
publicação

do

resultado

final

desta

seleção

no

endereço

eletrônico

http://www.rtve.org.br/selecao/, no Portal do Candidato, em data prevista no Cronograma
(Anexo I).
1.10 Integram o Edital os Anexos descritos no Quadro 1.

Quadro 1
Anexo

Título

I

Cronograma

II

Formulário de Inscrição

III

Formulário da Análise Curricular – Comprovação de Títulos e Experiências

IV

Unidades de ensino, Cidades, Cargo, Vagas, Perfil da Vaga, Formação,
requisitos, Remuneração.

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

2.1 Para participar do presente Processo Seletivo Simplificado, o candidato deverá
atender todos os requisitos a seguir:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado;
b) ter idade mínima de 18 anos;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) provar quitação com o serviço militar, se do sexo masculino;
e) possuir diploma de conclusão de escolaridade devidamente registrado pelo MEC,
de acordo com os requisitos da vaga pretendida pelo candidato constante no
Anexo IV;
f) ter experiência na função da vaga à qual deseja concorrer. Os documentos
comprobatórios da experiência profissional deverão ser expedidos em papel
timbrado da empresa, assinados, com a identificação de quem está emitindo,
constando a função exercida e a data de início e fim das atividades
desempenhadas.
2.1.1 O candidato poderá comprovar sua experiência acadêmica por meio da
apresentação de um dos seguintes documentos:
a) Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia
da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de
identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o
caso) ou declarações (com logomarca da empresa, assinatura e carimbo, data de
início e fim do vínculo, se for o caso) com a função desempenhada pelo candidato.
b) Exercício da atividade em empresa/instituição pública (profissional ou
estágio): apresentação de declaração assinada ou certidão de tempo de serviço,
que informe o período (com início e fim, se for o caso) e/ou recibo de pagamento
(contracheque) do mês de admissão e do último mês trabalhado. Todos estes
comprovantes devem ter especificadas a função desempenhada e a área de
lotação/atuação de acordo com a exigência do cargo.
c) Exercício da atividade/serviço prestado como autônomo: apresentação do
contrato de prestação de serviços (com data de início e fim) ou recibo de pagamento
autônomo – RPA, neste último caso, com a apresentação do primeiro e do último

mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe o período (com
início e fim, se for o caso). Todos estes comprovantes devem ter especificado a
função desempenhada e a área de lotação/atuação, de acordo com a exigência do
cargo.

3. DA INSCRIÇÃO

3.1 A inscrição no Processo Seletivo Simplificado implica automaticamente o pleno
conhecimento e a tácita aceitação das condições estabelecidas no Edital e demais
instrumentos reguladores, dos quais o candidato ou seu procurador legal não
poderão alegar desconhecimento.
3.1.1 As inscrições serão realizadas no prazo previsto no Cronograma do Processo
Seletivo Simplificado (Anexo I), exclusivamente no endereço eletrônico
http://www.rtve.org.br/trabalhe-conosco/, no Cadastre seu currículo.
3.1.1.1

Não haverá cobrança de taxa de inscrição para o Processo Seletivo

Simplificado.
3.1.1.2

Caso necessite recuperar sua senha pessoal, o candidato deverá clicar

em “Esqueceu a senha?”.
3.1.2 O candidato, antes de realizar a inscrição, deverá preencher o formulário de
cadastro de informações pessoais, no Portal do Candidato, e enviar, via upload,
fotografia individual, tirada no máximo nos últimos 12 (doze) meses anteriores à
data de publicação do Edital.
3.1.2.1

A imagem deve ter o fundo branco, mostrar o rosto descoberto e os

ombros do candidato. Não será aceita fotografia em que o candidato esteja
usando acessórios como chapéu, óculos de sol e qualquer outro item que
dificulte sua identificação. A imagem deve ser no formato jpg ou .jpeg e ter no
máximo 5 MB de tamanho.
3.1.2.2

Para fins de identificação do candidato, a imagem poderá ser usada

antes, durante e depois do certame, nos termos da lei.
3.1.3 Para realizar a inscrição, o candidato deverá proceder da seguinte forma:
a) Acessar o endereço eletrônico http://www.rtve.org.br/trabalhe-conosco/> a partir
das 12h00 da data de abertura de inscrição até às 23h59 (horário oficial de

Brasília/DF) do último dia do prazo previsto no Cronograma do Processo Seletivo
Simplificado (Anexo I);
b) Preencher os campos do formulário de inscrição, conferir os dados digitados e
confirmá-los;
c) Realizar upload do Formulário de Inscrição preenchido corretamente (Anexo II) e o
Formulário de Análise curricular (Anexo III) com a coluna “pontuação prevista”
preenchida corretamente de acordo com a documentação comprobátória enviada, o
Currículo em português e os documentos comprobatórios de Títulos e Experiências
Profissionais, observados os critérios de avaliação indicados no Anexo III em único
arquivo PDF;
3.1.1

Os Formulários (Anexo II e III), Currículo e os documentos comprobatórios de
Títulos e Experiências Profissionais devem ser enviados em arquivo único,
exclusivamente

no

ato

da

inscrição,

no

endereço

eletrônico

www.rtve.org.br/trabalhe-concosco/, de forma que não serão admitidos
documentos enviados por qualquer outro meio. Esse arquivo deverá estar
legível, no formato PDF, e ter tamanho máximo de 28 MB.
3.1.4 A inscrição será homologada mediante o envio dos Formulários preenchidos,
Currículo e dos documentos comprobatórios de Títulos e Experiências
Profissionais.
3.1.4.1

O não envio dos documentos comprobatórios de títulos e experiências

profissionais juntamente com os formulários e currículo em arquivo único
desclassificará o candidato.
3.1.5 Caso o candidato precise complementar ou substituir a documentação
anexada, deverá fazer nova inscrição e enviar os Fomulários, currículo e os
documentos comprobatórios de Títulos e Experiências Profissionais novamente.
3.1.6 Após a confirmação dos dados de inscrição, caso necessite ou deseje, o
candidato poderá efetuar uma nova inscrição, respeitado o prazo previsto no
Cronograma do Processo Seletivo Simplificado (Anexo I).
3.1.7 O candidato que efetuar mais de uma inscrição ficará inscrito somente naquela
cuja data de inscrição for mais recente. As outras serão desconsideradas.

3.1.8 Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições ou recebimento de qualquer
material ou documentação que não forem apresentados no prazo, forma e
demais condições estabelecidas nesse Edital. É vedada a inscrição condicional,
extemporânea, por e-mail ou via postal.
3.1.9

Compete ao candidato acompanhar no Portal do Candidato a confirmação de

sua inscrição, verificando a sua regularidade.
3.1.10 Efetuada a inscrição, os dados referentes à inscrição realizada pelo candidato
ficarão disponíveis para consulta, conferência e acompanhamento no Portal do
Candidato.
3.1.11 Para fins de impressão e publicação dos resultados, serão considerados os
dados do cadastro de informações pessoais realizado pelo candidato no prazo
previsto no Cronograma do Processo Seletivo Simplificado (Anexo I).
3.1.12 O candidato assume a responsabilidade pela veracidade dos dados e
documentos fornecidos no ato da inscrição ou em qualquer outra etapa deste
Processo Seletivo Simplificado, sob as penas da lei, sendo permitido à Fundação
RTVE exigir a apresentação da via original, a qualquer momento.
3.1.13 A Fundação RTVE não se responsabilizará por solicitação não recebida por
motivos de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação ou outros fatores.
4. DA PARTICIPAÇÃO COMO CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA

4.1 Às pessoas com deficiência é assegurado o direito de inscrição para o
preenchimento de vagas cujas atribuições do cargo sejam compatíveis com a
deficiência apresentada.
4.1.1

Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem nas

categorias descritas no art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº
5.296/2004.
4.2 As pessoas com deficiência participarão do Processo Seletivo Simplificado em
igualdade de condições com os demais candidatos, em todas as fases do certame.
4.3 Para concorrer como pessoa com deficiência, no ato de sua inscrição, o candidato
deverá: declarar-se pessoa com deficiência, e enviar, via upload, a imagem legível
do Laudo Médico, indicando a sua deficiência e o CID correspondente.

4.3.1

Os arquivos deverão estar legíveis, no formato PDF e ter tamanho máximo de

50 MB. O envio da documentação digitalizada deverá ocorrer durante a inscrição, no
prazo previsto no Cronograma do Processo Seletivo Simplificado (Anexo I).
4.4 O candidato que se declarar com deficiência no ato da inscrição e não anexar o
Laudo Médico será desconsiderado como pessoa com deficiência.
4.5 O candidato com deficiência, aprovado, será submetido à Junta Médica Oficial da
Fundação RTVE, que decidirá: se o candidato encontra-se em condições físicas e
mentais para o exercício do cargo; se a deficiência indicada no ato da inscrição se
enquadra ao disposto no art. 4º do Decreto nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº
5.296/2004; e se a deficiência é compatível com a área para a qual prestou o
Processo Seletivo Simplificado.
4.6 Caso a Junta Médica da Fundação RTVE reconheça incompatibilidade entre a
deficiência apresentada e a área na qual o candidato deverá atuar, ele não será
considerado apto para a contratação.

5. DA SELEÇÃO

5.1 O Processo Seletivo Simplificado será realizado em 02 (duas) fases, conforme
consta no Quadro 2.
Quadro 2

Fase

Valor

Pontuação

Total

Mínima

1ª

Análise do Currículo e dos Documentos e 10,0

Fase

Títulos

2ª

Entrevista Técnica

10,0

4,0

6,0

Fase

5.1.1 DA PRIMEIRA FASE
5.1.1.1

A primeira fase, obrigatória, terá caráter classificatório e eliminatório.

5.1.1.2

Anexar junto aos documentos comprobátórios indicados no próximo

item (5.1.1.3), o Formulário de Inscrição preenchido corretamente (Anexo II) e
o Formulário de Análise curricular (Anexo III) com a coluna “pontuação
prevista” preenchida corretamente de acordo com a documentação
comprobátória enviada.
5.1.1.3

Esta fase será composta por análise curricular, por meio da

documentação indicada:
a) cópias do diploma e histórico escolar do ensino médio*, curso técnico ou de
graduação;
b) currículo devidamente atualizado;
c) cópia legível de documento oficial com foto que conste número de identidade e
CPF;
d) cópia legível de títulos, se for o caso.
e) comprovante de experiência na função da vaga à qual deseja concorrer, conforme
disposto no subitem e requisitos do Anexo IV.
f) Comprovante de experiência profissional extra à função da vaga à qual deseja
concorrer, conforme disposto no subitem 2.1 e requisitos do Anexo IV.
5.1.1.4 A ausência de qualquer documento exigido resultará na eliminação do
candidato.
5.1.1.5 Os itens de avaliação desta fase constam no Anexo III.
5.1.2 DA SEGUNDA FASE
5.1.2.1

A segunda fase terá caráter classificatório e eliminatório.

5.1.2.2

Serão convocados para a segunda fase aqueles candidatos que se

classificaram na primeira fase.
5.1.2.3

Esta fase será composta por entrevista técnica de até 15 minutos, cujo

link será divulgado no site da Fundação RTVE.
5.1.2.4

A Banca Examinadora desta fase será composta por responsáveis da

Fundação RTVE e/ou profissionais por eles indicados.
5.1.2.5

Em razão da pandemia do Coronavírus (Covid19), esta fase será

realizada online.

6. DOS RESULTADOS

6.1 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente do total de pontos
obtidos e relacionados por área, cargo e cidade de interesse.
6.1.1

Em caso de empate, para efeito de classificação final, serão aplicados,

sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
a) maior nota obtida na Análise de Currículo;
b) maior nota obtida na Prova Prática;
c) maior idade.
6.2 O Resultado final será publicado na data que consta no Cronograma do Processo
Seletivo Simplificado (Anexo I).

7. DA CONTRATAÇÃO

7.1 A convocação dos candidatos aprovados para início do processo admissional será
publicada no endereço eletrônico <http://www.rtve.org.br/selecao/>.
7.2 Os candidatos aprovados e convocados, no presente Processo Seletivo
Simplificado serão admitidos em regime jurídico celetista (Decreto-Lei Federal nº
5.452, de 1º/05/43), como professores, sob o regime de hora-aula (Horista), com
dedicação de até 40 horas semanais e presença efetiva na escola em que estiver
lotado ou à disposição da Fundação RTVE.
7.3 Os

candidatos

classificados,

convocados

e

contratados

receberão

a

remuneração conforme o indicado no Anexo II, possuindo seus direitos
resguardados de acordo com a legislação trabalhista.
7.4 Os contratados serão lotados de acordo com Anexo IV, nos COTECs e/ou Sala
de Extensão, e a convocação ocorrerá de acordo com a ordem de classificação.
Podendo o candidato ser transferido ou convocado para outra localidade, diante
da necessidade da Fundação RTVE e da Cotec e desde que o mesmo aceite as
condições para a efetivação da transferência.
7.5 A contratação do candidato aprovado será feita conforme as necessidades da
Fundação RTVE por área de atuação e em cada unidade do COTEC.

7.6 Para a admissão no quadro de empregados da Fundação RTVE, o candidato
aprovado nesta seleção deverá:
a) ter sido aprovado e classificado neste Processo Seletivo Simplificado;
b) entregar a documentação admissional no prazo estabelecido pelo Departamento
de Recursos Humanos da Fundação RTVE;
c) ser considerado apto nos Exames Pré-Admissionais (exames médico e clínico)
solicitados pelo Serviço Médico da Fundação RTVE;
d) atender a todas as convocações realizadas pela Fundação RTVE durante o
processo admissional.
7.8 O contrato de trabalho do candidato aprovado e classificado neste Processo
Seletivo Simplificado será celebrado pelo período de experiência de 45 (quarenta e
cinco) dias, prorrogável automaticamente uma vez por igual período, caso não haja
manifestação em contrário por nenhuma das partes. Na hipótese de continuidade do
contrato, após a data final do período de experiência, o contrato vigorará por prazo
indeterminado.
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 O prazo de validade do Processo Seletivo Simplificado será de até 02 (dois) anos,
contado a partir da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado uma
única vez por igual período.
8.2 Sempre que necessário, o Departamento de Recursos Humanos da Fundação
RTVE divulgarão normas complementares sobre o Processo Seletivo Simplificado.
8.3 A inscrição no presente Processo Seletivo Simplificado implicará na aceitação do
candidato às normas para o Processo de Seleção Pública, contidas neste Edital e em
outros meios que vierem a ser publicados,
sem direito algum à compensação decorrente da anulação ou do cancelamento de
sua inscrição, da eliminação no processo ou, ainda, do seu não aproveitamento por
falta de vagas ou por inobservância dos ditames e dos prazos fixados.
8.4 Todos os dados pessoais fornecidos pelos candidatos serão utilizados
exclusivamente para as finalidades descritas neste Edital, sendo protegidos pela Lei
nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

8.5 Ao fornecer os seus dados pessoais, o candidato concorda com a sua utilização
exclusivamente para as finalidades previstas neste Edital.
8.6 Será lícito ao candidato solicitar a eventual correção de dados, desde que tais
solicitações sejam realizadas por documento escrito e entregue a Fundação RTVE,
nos termos da Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.
8.7 A inexatidão de informações, declarações falsas ou irregulares em quaisquer
documentos, ainda que verificadas posteriormente, eliminará o candidato do
processo, anulando-se todos os atos, sem prejuízo das demais medidas de ordem
administrativa, cível e/ou penal.
8.8 Quaisquer irregularidades cometidas por pessoa envolvida no processo,
constatadas antes, durante ou depois de sua realização, serão objeto de inquérito
administrativo e/ou policial nos termos da legislação pertinente, estando a pessoa
sujeita às penalidades previstas na respectiva legislação.
8.9 Não serão fornecidas cópias de documentos, atestados, certificados ou certidões
relativas às notas dos candidatos.
9.0 A aprovação e classificação no Processo Seletivo constitui mera expectativa de
direito à contratação, ficando a concretização desse ato condicionada à exclusivo
interesse e conveniência da Fundação RTVE, dentro do prazo de validade deste
Edital.
9.1 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Departamento de Recursos
Humanos da Fundação RTVE, de acordo com as suas atribuições.

Goiânia – GO, 24 de Janeiro de 2022

__________________________________
Assinatura do Responsável

ANEXO I

CRONOGRAMA
DATA
25/01/2022
25/01/2022 a 31/01/2022
01/02/2022
01/02/2022 a 03/02/2022
04/02/2022
04/02/2022
07/02/2022 a 09/02/2022
11/02/2022

EVENTO
Publicação do Edital
Período de Inscrição
Divulgação das Inscrições
Homologadas
Análise Curricular
Publicação do Resultado da
Análise Curricular
Divulgação das Enrevistas
Técnicas
Entrevistas Técnicas
Resultado Final

ANEXO II

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

NOME COMPLETO
DATA DE NASCIMENTO
CPF
TELEFONE
E-MAIL
ENDEREÇO
CIDADE - UF
EDITAL
CARGO
CÓDIGO DA VAGA
COTEC /CIDADE

ANEXO III

FORMULÁRIO DA ANÁLISE CURRICULAR – COMPROVAÇÃO DE TÍTULOS E EXPERIÊNCIAS
CARGO: PROFESSOR
CANDIDATO:
Nº. DA VAGA:
COTEC/CIDADE:
* Requisitos: Conforme descrito no ANEXO IV
** O candidato que não apresentar comprovante que atenda aos requisitos estará eliminado.
*** Pontuação não cumulativa
CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DO PROFESSOR
Pontos por
Pontuação
Título
Máxima
1. FORMAÇÃO ACADÊMICA*** -

Doutorado................................................................................
Mestrado..................................................................................
Especialização.........................................................................
Graduação............................................................................
Técnico de Nível Médio..........................................
Ensino
Médio ................................................................

34
30
28
25
20
15

34

2. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL NA DOCÊNCIA, ocorrida nos
últimos 3 anos – 0,5 ponto. A pontuação é contada por mês de
experiência comprovada, por:
a. CONTRATO DE TRABALHO, acompanhada da declaração
original ou cópia autenticada e em papel timbrado, com
assinatura e carimbo do empregador, atestando a função
desempenhada com data de início e fim do vínculo;
b. CTPS (cópia autenticada das páginas da identificação frente/
verso e das experiências que nela constam) ou;
c. DECLARAÇÃO DE TRABALHO, original ou cópia autenticada
e em papel timbrado, com assinatura e carimbo do
empregador, atestando a função desempenhada, com data de

0,5

18

início e fim da atividade. No caso de órgão público, deverá ser
assinada pelo secretário ou diretor da pasta, ou responsável
legal nomeado.
d. Não serão consideradas, para fins de pontuação, as
atividades de estágio, menor aprendiz ou aquelas de caráter
voluntário.
e . Para efeito de experiência profissional, considerar-se-á 01
(um) mês, o período igual ou superior a 15 dias, desprezandose as frações de dias/meses porventura existentes. As frações
desprezadas não serão somadas para computar período de
experiência profissional.
3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EXTRA DOCÊNCIA, ocorrida

24

Pontuação
Prevista

Pontuação
Obtida

nos últimos 4 anos – 0,5 ponto. A experiência extra docência
corresponde a experiências profissionais na área de atuação

0,5

que não seja como docente. A pontuação é contada por mês
de experiência comprovada, por:
a. CONTRATO DE TRABALHO, acompanhada da declaração
original ou cópia autenticada e em papel timbrado, com
assinatura e carimbo do empregador, atestando a função
desempenhada com data de início e fim do vínculo;
b. CTPS (cópia autenticada das páginas da identificação frente/
verso e das experiências que nela constam) ou;
c. DECLARAÇÃO DE TRABALHO, original ou cópia autenticada
e em papel timbrado, com assinatura e carimbo do
empregador, atestando a função desempenhada, com data de
início e fim da atividade. No caso de órgão público, deverá ser
assinada pelo secretário ou diretor da pasta, ou responsável
legal nomeado.
d. Não serão consideradas, para fins de pontuação, as
atividades de estágio, menor aprendiz ou aquelas de caráter
voluntário.
e . NÃO SERÁ CONSIDERADA A SOBREPOSIÇÃO DE PERÍODOS
RELATIVOS À EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DESTE MESMO
ITEM. Para efeito de experiência profissional, considerar-se-á
01 (um) mês, o período igual ou superior a 15 dias,
desprezando-se as frações de dias/meses porventura
existentes. As frações desprezadas não serão somadas para
computar período de experiência profissional.
Cursos de capacitação ou qualificação profissional na área em
que deseja atuar (docência ou profissional), obtido nos
últimos cinco anos, a contar, da data de publicação deste

4

24

edital. (Máximo seis (¨6) cursos com carga horária mínima de
40h).
TOTAL
Comissão do Processo de Seleção de Pessoas:

100

ANEXO IV

Unidade de
ensino

Cidade

Cargo

Código
da Vaga

GOQ-01

GOQ-02

GOQ-03

COTEC
GOVERNADOR
ONOFRE QUINAN

ANÁPOLIS - GO

Perfil da Vaga

Formação e requisitos

R$ Salário Base
Hora/Aula

Ministrar aulas nos cursos de
Auxiliar em Perícias e
Fiscalização em Segurança
do trabalho, Elaboração de
planos de emergência,
Elaboração de PPRA e
PCMSO. e nos demais cursos
do eixo de Segurança

Graduação em Engenharia de
Segurança do Trabalho ou
áreas afins com
Especialização em Segurança
do Trabalho de ou Técnico de
Nível Médio em Segurança do
Trabalho. Comprovar
experiência profissional

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Ministrar aulas no curso de
Graduação em Enfermagem
Fundamentos da Farmacologia
ou áreas afins com
Aplicados à enfermagem,
Especialização na área ou
Enfermagem e saúde do
Técnico de Nível Médio em
adulto do idoso e nos demais
Enfermagem. Comprovar
cursos do eixo de Ambiente e
experiência profissional.
Saúde
Graduação em Química ou
Ministrar aulas no curso de
áreas afins com
Química aplicada aos
especialização na área ou
processos industriais e nos
Técnico de Nível Médio em
demais cursos do eixo de
Química. Comprovar
Produção Industrial
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

G0Q-04

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Ministrar aulas nos cursos de Computadores ou Análise de
Montagem e manutenção de
Sistemas ou Informática ou
Computadores, Suporte e
Tecnologia da Informação ou
manutenção de computadores Técnico de Nível Médio em
e nos demais cursos do eixo Informática ou Graduação em
Informação e Comunicação.
qualquer área com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

G0Q-05

Graduação Licenciatura Plena
Ministrar aulas nos cursos de
em Letras com habilitação em
Inglês Básico, intermediário,
Português/Inglês ou
avançado, instrumental e nos
Graduação em qualquer área
demais cursos do Eixo
com curso e experiência em
Desenvolvimento Educacional
inglês. Comprovar experiência
e Social.
em docência.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

G0Q-06

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas nos cursos de em Estética e Cosmética ou
serviços de beleza (Manicure Técnico de Nível em Médio em
e Pedicure; Design de
Estética ou Graduação em
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Sobrancelha; Maquiagem;
qualquer área ou Nível Médio*
Hora atividade +
Cabeleireiro) e nos demais com cursos complementares e
DSR)
cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.

G0Q-07

Graduação Nutrição, Superior
Ministrar aulas nos cursos de
Tecnológico em Gastronomia
Culinária goiana, Plantas
ou Técnico de Nível em Médio
alimentícias do cerrado
em Gastronomia ou
sabores e aromas,
Graduação em qualquer área
Confeitaria, Panificação
ou de Nível Médio* com
Básica e nos demais cursos
cursos e experiência na área.
do Eixo de Turismo,
Comprovar experiência
Hospitalidade e Lazer
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

G0Q-08

Graduação em qualquer área
afim com especialização na
área ou Nível Médio* com
cursos complementares e
experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Professor Horista

Ministrar aulas nos cursos de
massagista.

Graduação em Administração
ou Ciências Contábeis, ou
Superior Tecnológico em
Gestão Comercial ou
Graduação em qualquer área
com experiência e/ou
especialização em Gestão e
Negócios ou Técnico de Nível
Médio em Administração,
Contabilidade ou Vendas com
cursos e experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

RVC-02

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Ministrar aulas nos cursos de
Sistemas ou Informática ou
Informática Básica/Avançada Tecnologia da Informação ou
e nos demais cursos do eixo
Técnico de Nível Médio em
Informação e Comunicação. Informática ou Graduação em
qualquer área com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

RVC-03

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Ministrar aulas nos cursos de
Sistemas ou Informática ou
Informática Básica/Avançada Tecnologia da Informação ou
e nos demais cursos do eixo
Técnico de Nível Médio em
Informação e Comunicação. Informática ou Graduação em
qualquer área com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

RVC-04

Graduação Nutrição, Superior
Tecnológico em Gastronomia
ou Técnico de Nível em Médio
Ministrar aulas nos cursos de
em Gastronomia ou
Confeitaria e nos demais
Graduação em qualquer área
cursos FIC do Eixo de
ou de Nível Médio* com
Turismo, Hospitalidade e Lazer
cursos e experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

RVC-01

COTEC RUTH
VILAÇA CORREIA
LEITE CARDOSO

CAIAPÔNIA - GO Professor Horista

RVC-05

RVC-06

RVC-07

RVC-08

RVC-09

Ministrar aulas no curso de
Análise de Créditos e
Cobrança, Auxiliar
Administrativo e nos demais
cursos do eixo de Gestão e
Negócios.

Ministrar aulas nos cursos de
Graduação em Pedagogia ou
Auxiliar pedagógico e nos
Licenciatura em qualquer
demais cursos do eixo
área. Comprovar experiência
Desenvolvimento Educacional
em docência.
e Social.
Graduação com Licenciatura
em Letras ou Licenciatura em
qualquer área com
Ministrar aulas de nos cursos
habilidades/cursos em Libras
de Libras e nos demais cursos
ou Nível Médio** com
FIC do eixo Desenvolvimento
habilidades/cursos e com
Educacional e Social.
experiência na área em libras.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas nos cursos de em Estética e Cosmética ou
serviços de beleza (Manicure Técnico de Nível em Médio em
e Pedicure; Design de
Estética ou Graduação em
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Sobrancelha; Maquiagem;
qualquer área ou Nível Médio*
Hora atividade +
Cabeleireiro) e nos demais com cursos complementares e
DSR)
cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.
Graduação em qualquer área
afim com especialização na
área ou Nível Médio* com
Ministrar aulas nos cursos de
cursos complementares e
massagista.
experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.
Graduação em Enfermagem
Ministrar aulas no curso
ou áreas afins com
Técnico de Nível Médio em
Especialização na área ou
Enfermagem e nos demais
Técnico de Nível Médio em
cursos do eixo de Ambiente e
Enfermagem. Comprovar
Saúde
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Graduação em Administração
ou Graduação em Economia
ou Graduação em Ciências
Contábeis, ou Superior
Tecnológico em Gestão
Comercial ou em Recursos
humanos ou Graduação em
Ministrar aulas no curso de
qualquer área com
Técnico de Nível Médio em
experiência e/ou
Finanças e nos demais cursos
especialização em Gestão e
do eixo de Gestão e Negócios.
Negócios ou Técnico de Nível
Médio em Administração,
Contabilidade ou Recursos
Humanos com cursos
complementares e experiência
na área. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Ministrar aulas no curso de
Técnico de Nível Médio em
Vendas e Marketing e nos
demais cursos do eixo de
Gestão e Negócios.

Graduação em Administração
ou Graduação em Gestão
Comercial ou Graduação em
Marketing ou Graduação em
qualquer área com
experiência e/ou
especialização em Gestão e
Negócios. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

ACN-03

Ministrar aulas no curso de
Técnico de Nível Médio em
Manutenção e suporte de
informática e nos demais
cursos do eixo Informação e
Comunicação.

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Sistemas ou Informática ou
Tecnologia da Informação ou
Técnico de Nível Médio em
Informática ou Graduação em
qualquer área com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

ACN-04

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas nos cursos de em Estética e Cosmética ou
serviços de beleza (Manicure Técnico de Nível em Médio em
e Pedicure; Design de
Estética ou Graduação em
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Sobrancelha; Maquiagem;
qualquer área ou Nível Médio*
Hora atividade +
Cabeleireiro) e nos demais com cursos complementares e
DSR)
cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.

ACN-01

ACN-02

COTEC AGUINALDO
DE CAMPOS NETTO

CATALÃO - GO

Professor Horista

ACN-05

ACN-06

ACN-07

ACN-08

Graduação em Ciências
Biológicas ou Engenharia
Ambiental ou Agronomia ou
Engenharia Agrícola ou
Agricultura ou Agroecologia
ou Técnico de Nível Médio em
Meio Ambiente ou Agricultura
ou Agroecologia ou
Agropecuária. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Graduação Licenciatura Plena
Ministrar aulas nos cursos de
em Letras com habilitação em
Inglês Básico, Intermediário e
Português/Inglês ou
Avançado e nos demais
Graduação em qualquer área
cursos do Eixo
com curso e experiência em
Desenvolvimento Educacional
inglês. Comprovar experiência
e Social.
em docência.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Ministrar aulas no curso
Técnico de Nível Médio em
Agricultura e nos demais
cursos do eixo de Recursos
Naturais

Ministrar aulas nos cursos de Graduação Licenciatura Plena
Francês Básico, Intermediário em Letras ou Graduação em
e Avançado e nos demais
qualquer área com curso e
cursos do Eixo
experiência em Francês.
Desenvolvimento Educacional Comprovar experiência em
e Social.
docência.
Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas no curso de
em Design de Moda, ou
Técnico de Nível Médio em
Técnico de Nível Médio em
Vestuário, para cursos de
Vestuário ou correlatos, ou
modelagem, corte e costura e
Graduação em qualquer área
montagem de peças completas
ou Nível Médio* com cursos
de vestuário a partir de
complementares de
moldes, aplicação de técnicas
qualificação profissional e
de costura para tecidos planos
experiência na área de
e outras atividades correlatas
modelagem, corte e costura.
e nos demais cursos do eixo
Comprovar experiência
Produção Cultural e Design.
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

ACN-09

Graduação em Engenharia de
Segurança do Trabalho ou
Ministrar aulas no curso
áreas afins com
Técnico de Nível Médio em
Especialização em Segurança
Segurança do trabalho e nos
do Trabalho de ou Técnico de
demais cursos do eixo de
Nível Médio em Segurança do
Segurança.
Trabalho. Comprovar
experiência profissional

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

ACN-10

Graduação em Química, ou
Ministrar aulas no curso
Engenharia química e áreas
Minero químicos e nos demais
afins com especialização na
cursos do eixo de Produção
área. Comprovar experiência
Industrial
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Graduação Nutrição, Superior
Tecnológico em Gastronomia
ou Técnico de Nível em Médio
em Gastronomia ou
Graduação em qualquer área
com cursos e experiência na
área. Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

ACN-11

Ministrar aulas no curso
Técnico de Nível Médio em
Gastronomia e nos demais
cursos do Eixo de Turismo,
Hospitalidade e Lazer.

COTEC EM
ARTES LABIBE
FAIAD

CATALÃO - GO

ALB-01

Ministrar aulas no curso de
Técnico de Nível Médio em
Logística e nos demais cursos
do eixo de Gestão e Negócios.

ALB-02

Ministrar aulas de Legislação
Tributária no curso Técnico de
Nível Médio em Logística e
nos demais cursos do eixo de
Gestão e Negócios.

Curso Superior de Tecnologia
em Logística ou Graduação
em Gestão Comercial ou
Graduação em Administração
ou Graduação em Economia
ou Graduação em Ciências
Contábeis ou Graduação em
qualquer área com
experiência e/ou
especialização em Gestão e
Negócios ou Técnico de Nível
Médio em Logística ou
Administração ou
Contabilidade. Comprovar
experiência profissional.
Graduação em Administração
ou Graduação em Gestão
Comercial ou Graduação em
Direito ou Graduação em
qualquer área com
experiência e/ou
especialização em Gestão e
Negócios ou Técnico de Nível
Médio em Administração ou
Contabilidade. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

ALB-03

Ministrar aulas em
Desenvolvimento de web,
Computação Gráfica, Edição
de imagem, vídeo e áudio no
curso Técnico de Nível Médio
em Publicidade e nos demais
cursos do Eixo de Produção
Cultural e Design.

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Sistemas ou Informática ou
Tecnologia da Informação ou
Técnico de Nível Médio em
Informática ou Graduação em
qualquer área com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

ALB-04

Curso Superior de Tecnologia
em Teatro ou Técnico de Nível
Ministrar aulas para os cursos
em Médio em Teatro ou
de Teatro e nos demais cursos Graduação em qualquer área
do Eixo de Produção Cultural ou Nível Médio* com cursos
e Design.
complementares e experiência
na área. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

ALB-05

Curso Superior de Tecnologia
em Música ou Técnico de
Nível em Médio em
Ministrar aulas para os cursos
Instrumentos Musicais ou
de Canto, Teoria musical e
Licenciatura em Música ou
nos demais cursos do Eixo de Graduação em qualquer área
Produção Cultural e Design.
ou Nível Médio* com cursos
complementares e experiência
na área. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Professor Horista

COTEC CÉLIO
DOMINGOS
MAZZONETTO

CERES - GO

CDM-01

Graduação em Administração
ou Ciências Contábeis, ou
Superior Tecnológico em
Gestão Comercial ou
Graduação em qualquer área
Ministrar aulas no curso de
com experiência e/ou
Plano de Negócios, Gestor de
especialização em Gestão e
Vendas e nos demais cursos
Negócios ou Técnico de Nível
do eixo de Gestão e Negócios.
Médio em Administração,
Contabilidade ou Vendas com
cursos e experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

CDM-02

Ministrar aulas nos cursos de
Desenvolvedor de Aplicações
Gráficas, Editor de vídeos
Digitais, Desenhista de
Produtos Gráficos Web e nos
demais cursos do eixo
Informação e Comunicação.

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Sistemas ou Informática ou
Tecnologia da Informação ou
Técnico de Nível Médio em
Informática ou Graduação em
qualquer área com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

CDM-03

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Sistemas ou Informática ou
Ministrar aulas nos cursos de
Tecnologia da Informação ou
Informática Básica/Avançada
Técnico de Nível Médio em
e nos demais cursos do eixo
Informática; Graduação em
Informação e Comunicação.
qualquer área ou de Nível
Médio* com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

CDM-04

Graduação Nutrição, Superior
Tecnológico em Gastronomia
ou Técnico de Nível em Médio
Ministrar aulas nos cursos de
em Gastronomia ou
Confeitaria e nos demais
Graduação em qualquer área
cursos FIC do Eixo de
ou de Nível Médio* com
Turismo, Hospitalidade e Lazer
cursos e experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Professor Horista

CDM-05

CDM-06

CDM-07

CDM-08

CDM-09

Ministrar aulas nos cursos de
Graduação em Pedagogia ou
Auxiliar pedagógico e nos
Licenciatura em qualquer
demais cursos do eixo
área. Comprovar experiência
Desenvolvimento Educacional
em docência.
e Social.
Graduação com Licenciatura
em Letras ou Licenciatura em
qualquer área com
Ministrar aulas de nos cursos
habilidades/cursos em Libras
de Libras e nos demais cursos
ou Nível Médio** com
FIC do eixo Desenvolvimento
habilidades/cursos e com
Educacional e Social.
experiência na área em libras.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas nos cursos de em Estética e Cosmética ou
serviços de beleza (Manicure Técnico de Nível em Médio em
e Pedicure; Design de
Estética ou Graduação em
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Sobrancelha; Maquiagem;
qualquer área ou Nível Médio*
Hora atividade +
Cabeleireiro) e nos demais com cursos complementares e
DSR)
cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.
Graduação em qualquer área
afim com especialização na
área ou Nível Médio* com
Ministrar aulas nos cursos de
cursos complementares e
massagista.
experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.
Graduação em Enfermagem
Ministrar aulas no curso
ou áreas afins com
Enfermagem da Saúde do
Especialização na área ou
Adulto e Idoso e nos demais
Técnico de Nível Médio em
cursos do eixo de Ambiente e
Enfermagem. Comprovar
Saúde
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

COTEC
GOIANDIRA
AYRES DO
COUTO

CIDADE DE
GOIÁS - GO

GAC-01

Graduação Nutrição, Superior
Tecnológico em Gastronomia
ou Técnico de Nível em Médio
Ministrar aulas nos cursos de
em Gastronomia ou
Confeitaria e nos demais
Graduação em qualquer área
cursos FIC do Eixo de
ou de Nível Médio* com
Turismo, Hospitalidade e Lazer
cursos e experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

GAC-02

Ministrar aulas no curso
Técnico de Nível Médio em
Enfermagem e nos demais
cursos do eixo de Ambiente e
Saúde

GAC-03

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Ministrar aulas nos cursos de
Sistemas ou Informática ou
Suporte e Manutenção de
Tecnologia da Informação ou
Computadores e nos demais
Técnico de Nível Médio em
cursos do eixo Informação e
Informática ou Graduação em
Comunicação.
qualquer área com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

GAC-04

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Sistemas ou Informática ou
Ministrar aulas nos cursos de
Tecnologia da Informação ou
Informática Básica/Avançada
Técnico de Nível Médio em
e nos demais cursos do eixo
Informática; Graduação em
Informação e Comunicação.
qualquer área ou de Nível
Médio* com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

GAC-05

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas nos cursos de em Estética e Cosmética ou
serviços de beleza (Manicure Técnico de Nível em Médio em
e Pedicure; Design de
Estética ou Graduação em
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Sobrancelha; Maquiagem;
qualquer área ou Nível Médio*
Hora atividade +
Cabeleireiro) e nos demais com cursos complementares e
DSR)
cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.

GAC-06

Ministrar aulas nos cursos de
Eletricista - Noções básicas e
nos demais cursos do eixo de
Controle e Processos
Industriais

Professor Horista

Graduação em Enfermagem
ou áreas afins com
Especialização na área ou
Técnico de Nível Médio em
Enfermagem. Comprovar
experiência profissional.

Graduação em Engenharia
Elétrica ou áreas afins com
especialização na área. ou
Técnico de Nível Médio em
Elétrica. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

GEF-01

Graduação em Engenharia de
Ministrar aulas nos cursos de
Segurança do Trabalho ou
Auxiliar em perícias e
áreas afins com
fiscalização em segurança do
Especialização em Segurança
trabalho, Segurança do
do Trabalho de ou Técnico de
trabalho nas indústrias e nos
Nível Médio em Segurança do
demais cursos do eixo de
Trabalho. Comprovar
Segurança
experiência profissional

GEF-02

Ministrar aulas no curso de
Auxiliar em higiene e saúde
ocupacional e nos demais
cursos dos eixos de
Segurança e/ou Ambiente e
Saúde

GEF-03

Ministrar aulas no curso de
Agricultura familiar e
agroecologia e nos demais
cursos do eixo de Recursos
Naturais

GEF-04

Ministrar aulas nos cursos de
Design De Sobrancelha e/ou
Manicure e Pedicure e nos
demais cursos FIC do eixo
Ambiente e Saúde.

GEF-05

Ministrar aulas no curso de
Operador de caixa e nos
demais cursos FIC do eixo de
Gestão e Negócios.

GEF-06

Ministrar aulas no curso de
Atendente de Farmácia e nos
demais cursos FIC do eixo de
Ambiente e Saúde.

Professor Horista

COLÉGIO
TÉCNOLOGICO
DO ESTADO DE
GOIÁS CRISTALINA - GO
GENERVINO
EVANGELISTA
DA FONSECA

GEF-07

GEF-08

Graduação em Enfermagem
ou áreas afins com
Especialização em Segurança
do Trabalho de ou Técnico de
Nível Médio em Enfermagem.
Comprovar experiência
profissional.
Graduação em Agronomia ou
Engenharia Agrícola ou
Agricultura ou Agroecologia
ou Horticultura ou Técnico de
Nível Médio em Agricultura ou
Agroecologia ou
Agropecuária. Comprovar
experiência profissional.
Graduação em qualquer área
ou de Nível Médio*, com
cursos e com experiência na
área. Comprovar experiência
profissional.
Graduação em Administração
ou Ciências Contábeis, ou
Superior Tecnológico em
Gestão Comercial ou
Graduação em qualquer área
com experiência e/ou
especialização em Gestão e
Negócios ou Técnico de Nível
Médio em Administração,
Contabilidade ou Vendas,
Nível Médio*com cursos e
experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.
Graduação ou Técnico em
Farmácia ou Graduação em
qualquer área ou de Nível
Médio*com cursos e
experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

Ministrar aulas nos cursos de
Auxiliar pedagógico,
Graduação em Pedagogia ou
Tecnologias para a educação
Licenciatura em qualquer
e nos demais cursos do eixo área. Comprovar experiência
Desenvolvimento Educacional
em docência.
e Social.
Graduação com Licenciatura
em Letras ou Licenciatura em
qualquer área com
Ministrar aulas de nos cursos
habilidades/cursos em Libras
de Libras e nos demais cursos
ou Nível Médio** com
FIC do eixo Desenvolvimento
habilidades/cursos e com
Educacional e Social.
experiência na área em libras.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

GEF-09

Graduação Licenciatura Plena
Ministrar aulas nos cursos de
em Letras com habilitação em
Inglês Básico, Intermediário e
Português/Inglês ou
Avançado e nos demais
Graduação em qualquer área
cursos do Eixo
com curso e experiência em
Desenvolvimento Educacional
inglês. Comprovar experiência
e Social.
em docência.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

GEF-10

Graduação Licenciatura Plena
Ministrar aulas nos cursos de
em Letras com habilitação em
Espanhol Básico,
Português/Espanhol ou
Intermediário e Avançado e
Graduação em qualquer área
nos demais cursos do Eixo
com curso e experiência em
Desenvolvimento Educacional
espanhol. Comprovar
e Social.
experiência em docência.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

GEF-11

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Ministrar aulas nos cursos de
Sistemas ou Informática ou
Informática Básica/Avançada Tecnologia da Informação ou
e nos demais cursos do eixo
Técnico de Nível Médio em
Informação e Comunicação. Informática ou Graduação em
qualquer área com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Graduação em Agronomia ou
Engenharia Agrícola ou
Agricultura ou Agroecologia
ou Horticultura ou Técnico de
Nível Médio em Agricultura ou
Agroecologia ou
Agropecuária. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

GEF-12

Ministrar aulas nos cursos
Técnico de Nível Médio em
Agricultura e nos demais
cursos do eixo de Recursos
Naturais

CDA-01

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas nos cursos de em Estética e Cosmética ou
serviços de beleza (Manicure Técnico de Nível em Médio em
e Pedicure; Design de
Estética ou Graduação em
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Sobrancelha; Maquiagem;
qualquer área ou Nível Médio*
Hora atividade +
Cabeleireiro) e nos demais com cursos complementares e
DSR)
cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.

CDA-02

Ministrar aulas nos cursos
Graduação em Agronomia ou
Técnicas em vendas de
Engenharia Agrícola ou
produtos rurais, Auxiliar em
Agricultura ou Agroecologia
gestão de agropecuária,
ou Horticultura ou Técnico de
Assistente em manejo de
Nível Médio em Agricultura ou
adubação e forragicultura e
Agroecologia ou
nos demais cursos do eixo de
Agropecuária. Comprovar
Recursos Naturais
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

CDA-03

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Ministrar aulas no curso
Sistemas ou Informática ou
Segurança de Computadores Tecnologia da Informação ou
e nos demais cursos do eixo
Técnico de Nível Médio em
Informação e Comunicação. Informática ou Graduação em
qualquer área com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

CDA-04

COTEC CARMEM
DUTRA DE
FORMOSA - GO
ARAÚJO

Professor Horista

CDA-05

Ministrar aulas nos cursos de
Graduação em Pedagogia ou
Auxiliar pedagógico,
Licenciatura em qualquer área
Tecnologias para educação e
com especialização na área.
nos demais cursos do eixo
Comprovar experiência em
Desenvolvimento Educacional
docência.
e Social.
Graduação em Administração
ou Graduação em Gestão
Comercial ou Graduação em
Ministrar aulas nos cursos de
Marketing ou Graduação em
Mídias digitais e nos demais
qualquer área com
cursos do eixo de Gestão e
experiência e/ou
Negócios.
especialização em Gestão e
Negócios. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

CDA-06

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Sistemas ou Informática ou
Ministrar aulas nos cursos de
Tecnologia da Informação ou
Informática Básica/Avançada
Técnico de Nível Médio em
e nos demais cursos do eixo
Informática; Graduação em
Informação e Comunicação.
qualquer área ou de Nível
Médio* com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

CDA-07

Graduação com Licenciatura
em Letras ou Licenciatura em
qualquer área com
Ministrar aulas de nos cursos
habilidades/cursos em Libras
de Libras e nos demais cursos
ou Nível Médio** com
FIC do eixo Desenvolvimento
habilidades/cursos e com
Educacional e Social.
experiência na área em libras.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

CDA-08

Graduação Licenciatura Plena
Ministrar aulas nos cursos de
em Letras com habilitação em
Inglês Básico, Intermediário e
Português/Inglês ou
Avançado e nos demais
Graduação em qualquer área
cursos do Eixo
com curso e experiência em
Desenvolvimento Educacional
inglês. Comprovar experiência
e Social.
em docência.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

COTEC
GOVERNADOR
OTÁVIO LAGE

GOL-01

Ministrar aulas no curso de
Assistente de estoque e
faturamento, auxiliar
administrativo, rotinas
administrativas e nos demais
cursos do eixo de Gestão e
Negócios.

Graduação em Administração
ou Ciências Contábeis, ou
Superior Tecnológico em
Gestão Comercial ou
Graduação em qualquer área
com experiência e/ou
especialização em Gestão e
Negócios ou Técnico de Nível
Médio em Administração,
Contabilidade ou Vendas com
cursos e experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

GOL- 02

Graduação em Administração
ou Graduação em Economia
ou Graduação em Ciências
Contábeis, ou Superior
Tecnológico em Gestão
Comercial ou em Recursos
Ministrar aulas no curso de
humanos ou Graduação em
Assistente de recrutamento e
qualquer área com
seleção, Planejamento em
experiência e/ou
Recursos Humanos e nos
especialização em Gestão e
demais cursos do eixo de
Negócios ou Técnico de Nível
Gestão e Negócios.
Médio em Administração,
Contabilidade ou Recursos
Humanos com cursos
complementares e experiência
na área. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

GOL-03

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Ministrar aulas nos cursos de
Sistemas ou Informática ou
Suporte e Manutenção de
Tecnologia da Informação ou
Computadores e nos demais
Técnico de Nível Médio em
cursos do eixo Informação e
Informática ou Graduação em
Comunicação.
qualquer área com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

GOL-04

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Sistemas ou Informática ou
Ministrar aulas nos cursos de
Tecnologia da Informação ou
Informática Básica/Avançada
Técnico de Nível Médio em
e nos demais cursos do eixo
Informática; Graduação em
Informação e Comunicação.
qualquer área ou de Nível
Médio* com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

GOIANÉSIA - GO Professor Horista

GOL- 05

GOL- 06

GOL-07

Ministrar aulas nos cursos de
Auxiliar pedagógico,
Graduação em Pedagogia ou
Tecnologias para educação,
Licenciatura em qualquer
Metodologias ativas e nos
área, com especialização na
demais cursos do eixo
área. Comprovar experiência
Desenvolvimento Educacional
em docência.
e Social.
Graduação em Pedagogia ou
Ministrar aulas de nos cursos
Licenciatura em Letras ou
de Redação e produção de
Licenciatura em qualquer área
textos e nos demais cursos
com habilidades/cursos na
FIC do eixo Desenvolvimento
área. Comprovar experiência
Educacional e Social.
profissional.
Graduação em Administração
ou Graduação em Gestão
Comercial ou Graduação em
Ministrar aulas nos cursos de
Marketing ou Graduação em
Oratória, Mídias digitais e nos
qualquer área com
demais cursos do eixo de
experiência e/ou
Gestão e Negócios.
especialização em Gestão e
Negócios. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

GOL-08

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas nos cursos de em Estética e Cosmética ou
serviços de beleza (Manicure Técnico de Nível em Médio em
e Pedicure; Design de
Estética ou Graduação em
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Sobrancelha; Maquiagem;
qualquer área ou Nível Médio*
Hora atividade +
Cabeleireiro) e nos demais com cursos complementares e
DSR)
cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.

GOL-09

Ministrar aulas nos cursos de
Auxiliar de manutenção
elétrica predial, Segurança em
instalações e serviços de
eletricidade e nos demais
cursos do eixo de Controle e
Processos Industriais

GOL-10

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas de modelagem,
em Design de Moda, ou
corte e costura e montagem
Técnico de Nível Médio em
de peças completas de
Vestuário ou correlatos, ou
vestuário a partir de moldes,
Graduação em qualquer área
aplicação de técnicas de
ou Nível Médio* com cursos
costura para tecidos planos e
complementares de
outras atividades correlatas,
qualificação profissional e
para os cursos de Corte e
experiência na área de
Costura e nos demais cursos
modelagem, corte e costura.
do eixo Produção Cultural e
Comprovar experiência
Design.
profissional.

Graduação em Engenharia
Elétrica ou áreas afins com
especialização na área. ou
Técnico de Nível Médio em
Elétrica. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

COTEC
SEBASTIÃO DE
SIQUEIRA

GOIÂNIA - GO

SS-01

Graduação Nutrição, Superior
Tecnológico em Gastronomia
ou Técnico de Nível em Médio
Ministrar aulas nos cursos de
em Gastronomia ou
Confeitaria e nos demais
Graduação em qualquer área
cursos FIC do Eixo de
ou de Nível Médio* com
Turismo, Hospitalidade e Lazer
cursos e experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

SS-02

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas de modelagem,
em Design de Moda, ou
corte e costura e montagem
Técnico de Nível Médio em
de peças completas de
Vestuário ou correlatos, ou
vestuário a partir de moldes,
Graduação em qualquer área
aplicação de técnicas de
ou Nível Médio* com cursos
costura para tecidos planos e
complementares de
outras atividades correlatas,
qualificação profissional e
para os cursos de Corte e
experiência na área de
Costura e nos demais cursos
modelagem, corte e costura.
do eixo Produção Cultural e
Comprovar experiência
Design.
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

SS-03

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Ministrar aulas nos cursos de
Sistemas ou Informática ou
Assistente de produção 3D,
Tecnologia da Informação ou
Editor de Vídeos digitais e nos
Técnico de Nível Médio em
demais cursos do eixo
Informática ou Graduação em
Informação e Comunicação.
qualquer área com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Professor Horista
SS-04

SS-05

SS-06

SS-07

SS-08

Ministrar aulas nos cursos de
Inclusão Escolar,
Graduação em Pedagogia ou
Metodologias ativas, Auxiliar Licenciatura em qualquer área
Pedagógico e nos demais
com especialização na área.
cursos do eixo
Comprovar experiência em
Desenvolvimento Educacional
docência.
e Social.
Graduação ou Técnico em
Farmácia ou Graduação em
Ministrar aulas no curso de
qualquer área ou de Nível
Atendente de Farmácia e nos
Médio*com cursos e
demais cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas nos cursos de em Estética e Cosmética ou
serviços de beleza (Manicure Técnico de Nível em Médio em
e Pedicure; Design de
Estética ou Graduação em
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Sobrancelha; Maquiagem;
qualquer área ou Nível Médio*
Hora atividade +
Cabeleireiro) e nos demais com cursos complementares e
DSR)
cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.

Ministrar aulas nos cursos de
massagista.

Graduação em qualquer área
afim com especialização na
área ou Nível Médio* com
cursos complementares e
experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Ministrar aulas no curso de
Porteiro

Curso Superior de Tecnologia
em Gestão de Segurança
Pública e Privada ou
Graduação em qualquer área
ou Nível Médio* com cursos
complementares e experiência
na área. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

JCP-01

Graduação em Administração
ou Graduação em Economia
ou Graduação em Ciências
Contábeis, ou Superior
Tecnológico em Gestão
Comercial ou em Recursos
Ministrar aulas no curso de
humanos ou Graduação em
Rotinas Departamento Pessoal
qualquer área com
na Contratação, Faturamento
experiência e/ou
de Produtos e Emissão de
especialização em Gestão e
Notas e nos demais cursos do
Negócios ou Técnico de Nível
eixo de Gestão e Negócios.
Médio em Administração,
Contabilidade ou Recursos
Humanos com cursos
complementares e experiência
na área. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

JCP-02

Ministrar aulas nos cursos de
massagista.

Graduação em qualquer área
afim com especialização na
área ou Nível Médio* com
cursos complementares e
experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

JCP-03

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Sistemas ou Informática ou
Ministrar aulas nos cursos de
Tecnologia da Informação ou
Informática Básica/Avançada
Técnico de Nível Médio em
e nos demais cursos do eixo
Informática; Graduação em
Informação e Comunicação.
qualquer área ou de Nível
Médio* com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

JCP-04

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas nos cursos de em Estética e Cosmética ou
serviços de beleza (Manicure Técnico de Nível em Médio em
e Pedicure; Design de
Estética ou Graduação em
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Sobrancelha; Maquiagem;
qualquer área ou Nível Médio*
Hora atividade +
Cabeleireiro) e nos demais com cursos complementares e
DSR)
cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.

JCP-05

COTEC
JERÔNIMO
CARLOS DO
PRADO

GOIATUBA - GO

Professor Horista
JCP-06

JCP-07

JCP-08

JCP-09

JCP-10

JCP-11

JCP-12

Ministrar aulas nos cursos de Graduação em Pedagogia ou
Auxiliar Pedagógico e nos
Licenciatura em qualquer área
demais cursos do eixo
com especialização na área.
Desenvolvimento Educacional
Comprovar experiência em
e Social.
docência.
Graduação em Ciências
Biológicas ou Engenharia
Ambiental ou Agronomia ou
Ministrar aulas no curso de
Engenharia Agrícola ou
Horticultura, Auxiliar Técnico
Agricultura ou Agroecologia
Manejo de Pragas e Ervas
ou Técnico de Nível Médio em
Daninhas e nos demais cursos
Meio Ambiente ou Agricultura
do eixo de Recursos Naturais
ou Agroecologia ou
Agropecuária. Comprovar
experiência profissional.
Graduação com Licenciatura
em Letras ou Licenciatura em
qualquer área com
Ministrar aulas de nos cursos
habilidades/cursos em Libras
de Libras e nos demais cursos
ou Nível Médio** com
FIC do eixo Desenvolvimento
habilidades/cursos e com
Educacional e Social.
experiência na área em libras.
Comprovar experiência
profissional.
Graduação em Enfermagem
Ministrar aulas no curso
ou áreas afins com
Técnico de Nível Médio em
Especialização na área ou
Enfermagem e nos demais
Técnico de Nível Médio em
cursos do eixo de Ambiente e
Enfermagem. Comprovar
Saúde
experiência profissional.
Graduação em Engenharia de
Segurança do Trabalho ou
Ministrar aulas no curso de
áreas afins com
Técnico de Nível Médio em
Especialização em Segurança
Segurança do Trabalho e nos
do Trabalho de ou Técnico de
demais cursos do eixo de
Nível Médio em Segurança do
Segurança
Trabalho. Comprovar
experiência profissional
Graduação em Agronomia ou
Engenharia Agrícola ou
Ministrar aulas no curso
Agricultura ou Agroecologia
Técnico de Nível Médio em
ou Horticultura ou Técnico de
Álcool e açúcar e nos demais
Nível Médio em Agricultura ou
cursos do eixo de Recursos
Agroecologia ou
Naturais
Agropecuária. Comprovar
experiência profissional.
Graduação em Odontologia ou
Ministrar aulas no curso
áreas afins com
Técnico de Nível Médio em
Especialização na área ou
Saúde Bucal e nos demais
Técnico de Nível Médio em
cursos do eixo de Ambiente e
Saúde Bucal. Comprovar
Saúde
experiência profissional.
Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Ministrar aulas nos cursos de
Sistemas ou Informática ou
Suporte e Manutenção de
Tecnologia da Informação ou
Computadores e nos demais
Técnico de Nível Médio em
cursos do eixo Informação e
Informática ou Graduação em
Comunicação.
qualquer área com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Graduação em Administração
ou Graduação em Economia
ou Graduação em Ciências
Contábeis, ou Superior
Tecnológico em Gestão
Comercial ou em Recursos
humanos ou Graduação em
qualquer área com
experiência e/ou
especialização em Gestão e
Negócios ou Técnico de Nível
Médio em Administração,
Contabilidade ou Recursos
Humanos com cursos
complementares e experiência
na área. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Graduação em Pedagogia ou
Licenciatura em qualquer área
com especialização na área.
Comprovar experiência em
docência.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Curso Superior de Tecnologia
em Design de Moda, ou
Técnico de Nível Médio em
Vestuário ou correlatos, ou
Graduação em qualquer área
ou Nível Médio* com cursos
complementares de
qualificação profissional e
experiência na área de
modelagem, corte e costura.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Graduação em Pedagogia ou
Licenciatura em qualquer área
com especialização na área.
Comprovar experiência em
docência.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

ICR-05

Graduação em Administração
ou Graduação em Gestão
Comercial ou Graduação em
Ministrar aulas nos cursos de Marketing ou Graduação em
Oratória e nos demais cursos
qualquer área com
do eixo de Gestão e Negócios.
experiência e/ou
especialização em Gestão e
Negócios. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

ICR-06

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Sistemas ou Informática ou
Ministrar aulas nos cursos de
Tecnologia da Informação ou
Informática Básica/Avançada
Técnico de Nível Médio em
e nos demais cursos do eixo
Informática; Graduação em
Informação e Comunicação.
qualquer área ou de Nível
Médio* com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

ICR-07

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas nos cursos de em Estética e Cosmética ou
serviços de beleza (Manicure Técnico de Nível em Médio em
e Pedicure; Design de
Estética ou Graduação em
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Sobrancelha; Maquiagem;
qualquer área ou Nível Médio*
Hora atividade +
Cabeleireiro) e nos demais com cursos complementares e
DSR)
cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.

ICR-01

ICR-02

ICR-03

COTEC IRTES
ALVES DE
CASTRO
RIBEIRO

JARAGUÁ - GO

Professor Horista
ICR-04

Ministrar aulas no curso de
Liderança em Equipe,
Planejamento e Controle de
Qualidade na Produção,
Auxiliar Administrativo e nos
demais cursos do eixo de
Gestão e Negócios.

Ministrar aulas nos cursos de
Auxiliar pedagógico,
Psicologia da Aprendizagem e
nos demais cursos do eixo
Desenvolvimento Educacional
e Social.
Ministrar aulas de modelagem,
corte e costura e montagem
de peças completas de
vestuário a partir de moldes,
aplicação de técnicas de
costura para tecidos planos e
outras atividades correlatas,
para os cursos de Corte e
Costura, Assistente de
modelagem e nos demais
cursos do eixo Produção
Cultural e Design.
Ministrar aulas nos cursos de
Auxiliar pedagógico,
Tecnologias para educação e
nos demais cursos do eixo
Desenvolvimento Educacional
e Social.

PAV-01

Graduação em Administração
ou Graduação em Economia
ou Graduação em Ciências
Contábeis, ou Superior
Ministrar aulas nos cursos
Tecnológico em Gestão
Auxiliar de Almoxarifado,
Comercial ou em Recursos
Empreender em Pequenos
humanos ou Graduação em
Negócios, Auxiliar
qualquer área com
Administrativo, Gestão de
experiência e/ou
Equipes de Alta Performance, especialização em Gestão e
Rotinas Administrativas e nos Negócios ou Técnico de Nível
demais cursos do eixo de
Médio em Administração,
Gestão e Negócios.
Contabilidade ou Recursos
Humanos com cursos
complementares e experiência
na área. Comprovar
experiência profissional.

PAV-02

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas nos cursos de em Estética e Cosmética ou
serviços de beleza (Manicure Técnico de Nível em Médio em
e Pedicure; Design de
Estética ou Graduação em
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Sobrancelha; Maquiagem;
qualquer área ou Nível Médio*
Hora atividade +
Cabeleireiro) e nos demais com cursos complementares e
DSR)
cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.

PAV-03

COTEC PADRE
ANTÔNIO
VERMEY

PALMEIRAS DE
GOIÁS - GO

Professor Horista

PAV-04

PAV-05

PAV-06

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas de modelagem,
em Design de Moda, ou
corte e costura e montagem
Técnico de Nível Médio em
de peças completas de
Vestuário ou correlatos, ou
vestuário a partir de moldes,
Graduação em qualquer área
aplicação de técnicas de
ou Nível Médio* com cursos
costura para tecidos planos e
complementares de
outras atividades correlatas,
qualificação profissional e
para os cursos de Corte e
experiência na área de
Costura, Costura industrial e
modelagem, corte e costura.
nos demais cursos do eixo
Comprovar experiência
Produção Cultural e Design.
profissional.
Graduação com Licenciatura
em Letras ou Licenciatura em
qualquer área com
Ministrar aulas de nos cursos
habilidades/cursos em Libras
de Libras e nos demais cursos
ou Nível Médio** com
FIC do eixo Desenvolvimento
habilidades/cursos e com
Educacional e Social.
experiência na área em libras.
Comprovar experiência
profissional.
Graduação em Ciências
Biológicas ou Engenharia
Ambiental ou Agronomia ou
Engenharia Agrícola ou
Ministrar aulas no curso de
Agricultura ou Agroecologia
Análise de Licenciamento
ou Técnico de Nível Médio em
Ambiental.
Meio Ambiente ou Agricultura
ou Agroecologia ou
Agropecuária. Comprovar
experiência profissional.
Graduação em Ciências
Biológicas ou Engenharia
Ministrar aulas no curso de
Ambiental ou Agronomia ou
Produção e Manejo
Engenharia Agrícola ou
Agroecológico de Plantas,
Agricultura ou Agroecologia
Elaboração de Projetos
ou Técnico de Nível Médio em
Agrícolas e nos demais cursos Meio Ambiente ou Agricultura
do eixo de Recursos Naturais
ou Agroecologia ou
Agropecuária. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

PAV-07

Graduação Nutrição, Superior
Tecnológico em Gastronomia
ou Técnico de Nível em Médio
Ministrar aulas nos cursos de
em Gastronomia ou
Confeitaria e nos demais
Graduação em qualquer área
cursos FIC do Eixo de
ou de Nível Médio* com
Turismo, Hospitalidade e Lazer
cursos e experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

PAV-08

Graduação em Engenharia de
Segurança do Trabalho ou
Ministrar aulas nos cursos de
áreas afins com
Técnico de Nível Médio em
Especialização em Segurança
Segurança do Trabalho e nos
do Trabalho ou Técnico de
demais cursos do eixo de
Nível Médio em Segurança do
Segurança
Trabalho. Comprovar
experiência profissional

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

FCJ-01

COTEC
FERNANDO
CUNHA JÚNIOR

PIRANHAS - GO

Ministrar aulas no curso de
Gestor de Vendas e nos
demais cursos do eixo de
Gestão e Negócios.

Graduação em Administração
ou Graduação em Economia
ou Graduação em Ciências
Contábeis, ou Superior
Tecnológico em Gestão
Comercial ou em Recursos
humanos ou Graduação em
qualquer área com
experiência e/ou
especialização em Gestão e
Negócios ou Técnico de Nível
Médio em Administração,
Contabilidade ou Recursos
Humanos com cursos
complementares e experiência
na área. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

FCJ-02

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas nos cursos de em Estética e Cosmética ou
serviços de beleza (Manicure Técnico de Nível em Médio em
e Pedicure; Design de
Estética ou Graduação em
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Sobrancelha; Maquiagem;
qualquer área ou Nível Médio*
Hora atividade +
Cabeleireiro) e nos demais com cursos complementares e
DSR)
cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.

FCJ-03

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Ministrar aulas nos cursos de
Sistemas ou Informática ou
Suporte e Manutenção de
Tecnologia da Informação ou
Computadores e nos demais
Técnico de Nível Médio em
cursos do eixo Informação e
Informática ou Graduação em
Comunicação.
qualquer área com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

Professor Horista

FCJ-04

FCJ-05

FCJ-06

Graduação em Pedagogia ou
Ministrar aulas de nos cursos
Licenciatura em Letras ou
de Redação e produção de
Licenciatura em qualquer área
textos e nos demais cursos
com habilidades/cursos na
FIC do eixo Desenvolvimento
área. Comprovar experiência
Educacional e Social.
profissional.
Ministrar aulas nos cursos de Graduação em Pedagogia ou
Auxiliar pedagógico e nos
Licenciatura em qualquer área
demais cursos do eixo
com especialização na área.
Desenvolvimento Educacional
Comprovar experiência em
e Social.
docência.
Ministrar aulas no curso
Procedimentos Técnicos em
Graduação em Enfermagem
Sala de Vacina, Saúde
ou áreas afins com
Coletiva e Promoção da
Especialização na área ou
Saúde, Noções de Primeiros
Técnico de Nível Médio em
Socorros, Ventilação
Enfermagem. Comprovar
Mecânica e nos demais
experiência profissional.
cursos do eixo de Ambiente e
Saúde

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

FCJ-07

Curso Superior de Tecnologia
em Design de interiores ou
Técnico de Nível em Médio em
Ministrar aulas para o curso
Design de interiores ou
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
de Design de interiores e nos Graduação em Arquitetura e
Hora atividade +
demais cursos do Eixo de
urbanismo ou Engenharia Civil
DSR)
Produção Cultural e Design. com cursos complementares e
experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

FCJ-08

Graduação em Engenharia de
Segurança do Trabalho ou
Ministrar aulas no curso de
áreas afins com
Auxiliar em Política de Saúde
Especialização em Segurança
e Segurança no Trabalho e
do Trabalho de ou Técnico de
nos demais cursos do eixo de
Nível Médio em Segurança do
Segurança
Trabalho. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

COTEC MARIA
SEBASTIANA DA
SILVA

PORANGATU GO

MSS-01

Ministrar aulas no curso de
Auxiliar administrativo, Rotinas
Administrativas, Auxiliar de
gestão financeira, Gestão de
arquivos e nos demais cursos
do eixo de Gestão e Negócios.

Graduação em Administração
ou Graduação em Economia
ou Graduação em Ciências
Contábeis, ou Superior
Tecnológico em Gestão
Comercial ou em Recursos
humanos ou Graduação em
qualquer área com
experiência e/ou
especialização em Gestão e
Negócios ou Técnico de Nível
Médio em Administração,
Contabilidade ou Recursos
Humanos com cursos
complementares e experiência
na área. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

MSS-02

Ministrar aulas de modelagem, Curso Superior de Tecnologia
corte e costura e montagem
em Design de Moda, ou
de peças completas de
Técnico de Nível Médio em
vestuário a partir de moldes,
Vestuário ou correlatos, ou
aplicação de técnicas de
Graduação em qualquer área
costura para tecidos planos e ou Nível Médio* com cursos
outras atividades correlatas,
complementares de
para os cursos de Corte e
qualificação profissional e
Costura, Costura industrial,
experiência na área de
Costura: tempos e métodos e modelagem, corte e costura.
nos demais cursos do eixo
Comprovar experiência
Produção Cultural e Design.
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

MSS-03

Curso Superior de Tecnologia
Ministrar aulas nos cursos de em Estética e Cosmética ou
serviços de beleza (Manicure Técnico de Nível em Médio em
e Pedicure; Design de
Estética ou Graduação em
R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Sobrancelha; Maquiagem;
qualquer área ou Nível Médio*
Hora atividade +
Cabeleireiro) e nos demais com cursos complementares e
DSR)
cursos FIC do eixo de
experiência na área.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.

MSS-04

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Sistemas ou Informática ou
Ministrar aulas nos cursos de
Tecnologia da Informação ou
Informática Básica/Avançada
Técnico de Nível Médio em
e nos demais cursos do eixo
Informática; Graduação em
Informação e Comunicação.
qualquer área ou de Nível
Médio* com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

MSS-05

Graduação em Engenharia de
Segurança do Trabalho ou
Ministrar aulas nos cursos de
áreas afins com
Auxiliar em política de saúde e
Especialização em Segurança
segurança do trabalho e nos
do Trabalho de ou Técnico de
demais cursos do eixo de
Nível Médio em Segurança do
Segurança.
Trabalho. Comprovar
experiência profissional

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

MSS-06

Ministrar aulas nos cursos de Graduação em Pedagogia ou
Tecnologias para a educação Licenciatura em qualquer área
e nos demais cursos do eixo com especialização na área.
Desenvolvimento Educacional
Comprovar experiência em
e Social.
docência.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

MSS-07

Ministrar aulas no curso
Procedimentos Técnicos em
Sala de Vacina, Saúde
Coletiva e Promoção da
Saúde, Noções de Primeiros
Socorros, Ventilação
Mecânica, Noções básicas de
instrumentalização cirúrgica e
nos demais cursos do eixo de
Ambiente e Saúde

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

Professor Horista

MSS-08

Graduação em Enfermagem
ou áreas afins com
Especialização na área ou
Técnico de Nível Médio em
Enfermagem. Comprovar
experiência profissional.

Graduação em Administração
ou Graduação em Economia
ou Graduação em Ciências
Contábeis, ou Superior
Tecnológico em Gestão
Ministrar aulas no curso de
Comercial ou em Recursos
Rotinas de Departamento de
humanos ou Graduação em
Pessoal no Desligamento,
qualquer área com
Assistente de Departamento
experiência e/ou
Pessoal, Assistente de
especialização em Gestão e
Recursos Humanos e nos
Negócios ou Técnico de Nível
demais cursos do eixo de
Médio em Administração,
Gestão e Negócios.
Contabilidade ou Recursos
Humanos com cursos
complementares e experiência
na área. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

LHM-01

COTEC LUIZ
SANTA HELENA HUMBERTO DE
Professor Horista
GO
MENEZES
LHM-02

LHM-03

CMF-01

CMF-02

COTEC CELSO
MONTEIRO
FURTADO

URUANA - GO

Professor Horista

CMF-03

CMF-04

Graduação em Ciências da
Computação ou Sistemas de
Informação ou Redes de
Computadores ou Análise de
Sistemas ou Informática ou
Ministrar aulas nos cursos de
Tecnologia da Informação ou
Informática Básica/Avançada
Técnico de Nível Médio em
e nos demais cursos do eixo
Informática; Graduação em
Informação e Comunicação.
qualquer área ou de Nível
Médio* com cursos
complementares e experiência
profissional. Comprovar
experiência profissional.
Graduação em Enfermagem
Ministrar aulas no curso de
ou áreas afins com
Saúde e segurança do
Especialização em Segurança
trabalho e nos demais cursos
do Trabalho ou Técnico de
dos eixos de Segurança e/ou Nível Médio em Enfermagem.
Ambiente e Saúde
Comprovar experiência
profissional.
Graduação em Ciências
Biológicas ou Engenharia
Ambiental ou Agronomia ou
Ministrar aulas no curso de
Engenharia Agrícola ou
Gestão Ambiental e nos
Agricultura ou Agroecologia
demais cursos do eixo de
ou Técnico de Nível Médio em
Recursos Naturais
Meio Ambiente ou Agricultura
ou Agroecologia ou
Agropecuária. Comprovar
experiência profissional.

Graduação em Ciências
Biológicas ou Engenharia
Ambiental ou Agroecologia ou
Técnico de Nível Médio em
Meio Ambiente ou
Agroecologia. Comprovar
experiência profissional.
Graduação em Administração
ou Ciências Contábeis, ou
Superior Tecnológico em
Gestão Comercial ou
Graduação em qualquer área
Ministrar aulas no curso de
com experiência e/ou
Assistente administrativo e nos
especialização em Gestão e
demais cursos do eixo de
Negócios ou Técnico de Nível
Gestão e Negócios.
Médio em Administração,
Contabilidade ou Vendas com
cursos e experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.
Ministrar aulas de modelagem, Curso Superior de Tecnologia
corte e costura e montagem
em Design de Moda, ou
de peças completas de
Técnico de Nível Médio em
vestuário a partir de moldes,
Vestuário ou correlatos, ou
aplicação de técnicas de
Graduação em qualquer área
costura para tecidos planos e ou Nível Médio* com cursos
outras atividades correlatas,
complementares de
para os cursos de Corte e
qualificação profissional e
Costura, Assistente de
experiência na área de
modelagem e nos demais
modelagem, corte e costura.
cursos do eixo Produção
Comprovar experiência
Cultural e Design.
profissional.
Ministrar aulas no curso de
Educação Ambiental e nos
demais cursos do eixo de
Recursos Naturais e/ou
ambiente e saúde.

Ministrar aulas nos cursos de
Culinária goiana, Confeitaria e
nos demais cursos do Eixo de
Turismo, Hospitalidade e Lazer

Graduação Nutrição, Superior
Tecnológico em Gastronomia
ou Técnico de Nível em Médio
em Gastronomia ou
Graduação em qualquer área
ou de Nível Médio* com
cursos e experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

COTEC LUIZ
HUMBERTO DE
MENEZES

CACHOEIRA
ALTA - GO

LHM-04

Ministrar aulas no curso de
Auxiliar administrativo e nos
demais cursos do eixo de
Gestão e Negócios.

LHM-05

Ministrar aulas no curso
Enfermagem da Saúde do
Adulto e Idoso, Enfermagem
em Urgência e Emergência e
nos demais cursos do eixo de
Ambiente e Saúde.

Professor Horista

COTEC LUIZ
HUMBERTO DE
MENEZES

QUIRINOPÓLIS GO

Professor Horista

LHM-07

Ministrar aulas no curso de
Auxiliar administrativo e nos
demais cursos do eixo de
Gestão e Negócios.

COTEC LUIZ
HUMBERTO DE
MENEZES

SÃO SIMÃO - GO Professor Horista

LHM-08

Ministrar aulas no curso
Recepcionista em Serviços de
saúde e nos demais cursos do
eixo de Ambiente e Saúde.

Graduação em Administração
ou Ciências Contábeis, ou
Superior Tecnológico em
Gestão Comercial ou
Graduação em qualquer área
com experiência e/ou
especialização em Gestão e
Negócios ou Técnico de Nível
Médio em Administração,
Contabilidade ou Vendas com
cursos e experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.
Graduação em Enfermagem
ou áreas afins com
Especialização na área ou
Técnico de Nível Médio em
Enfermagem. Comprovar
experiência profissional.
Graduação em Administração
ou Ciências Contábeis, ou
Superior Tecnológico em
Gestão Comercial ou
Graduação em qualquer área
com experiência e/ou
especialização em Gestão e
Negócios ou Técnico de Nível
Médio em Administração,
Contabilidade ou Vendas com
cursos e experiência na área.
Comprovar experiência
profissional.
Graduação em Enfermagem
ou áreas afins com
Especialização na área ou
Superior Tecnológico em
Gestão Hospitalar ou Técnico
de Nível Médio em
Enfermagem. Comprovar
experiência profissional.

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)

R$ 18,79 h/a (+ 1/3
Hora atividade +
DSR)
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