
ANEXO IV

PERFIL DOS CURSOS PROEJA E PROEJA FIC

Operador de Computador (Campus Petrolina)

O egresso do curso de Operador de Computador integrado ao ensino médio na modalidade Formação Inicial e
Continuada (FIC) estará preparado para instalar, configurar e operar sistemas operacionais cliente,
aplicativos de escritório e periféricos, além de organizar entradas e saídas de dados em sistemas de informação.

Mestre de Obras (Campus Petrolina)

O egresso do curso de Mestre de Obras integrado ao ensino médio na modalidade Formação Inicial e Continuada
(FIC) estará preparado para planejar ações de aplicação e supervisão de projetos, auxiliando no gerenciamento
de obras, desde o início até sua conclusão, de forma organizada, com aplicação dos conhecimentos
técnicos e tecnológicos modernos.

Eletricista Predial (Campus Petrolina; Campus Ouricuri)

O egresso do curso de Eletricista Predial integrado ao ensino médio na modalidade Formação Inicial e Continuada
(FIC) estará preparado para analisar, quantificar e realizar instalação, reparação e manutenção elétrica
predial de baixa tensão e equipamentos de segurança e comunicação.

Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças (Campus Ouricuri)

O curso do PROEJA FIC em Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças, tem como objetivo formar
profissionais aptos a atuar nas atividades de beneficiamento e processamento de frutas e hortaliças, bem
como no controle de qualidade e comercialização desses produtos.
O profissional pode atuar em: - Laboratórios de controle de qualidade; - Unidades agroindustriais; - Unidades
de tratamento de resíduos; - Indústrias de produção e distribuição de matérias-primas e insumos; - Órgãos de
assistência técnica e extensão; - Locais de comercialização de frutas, hortaliças e seus derivados; - Unidades de
elaboração e preparação de frutas, hortaliças e seus derivados; - Órgãos de fiscalização sanitária; - Como
autônomos; - Outros órgãos ou empresas que mantenham atividades na área de frutas, hortaliças e seus
derivados.



Administração (Campus Floresta)

O curso forma profissional capacitado em operacionalizar atendimentos, serviços e rotinas administrativas,
utilizando instrumentos e recursos tecnológicos disponíveis para o auxílio na gestão organizacional do ambiente
em que atue. A qualificação adquirida por esse profissional proporcionará mais oportunidades de inclusão social
no mundo do trabalho de forma continuada. Além disso, o profissional sairá com domínio das bases científicas,
tecnológicas e humanísticas indispensáveis para o exercício da profissão e da cidadania, e será capaz de agir
com ética e responsabilidade, nos diferentes contextos da vida social e  do  mundo  do trabalho nas organizações.

Auxiliar de Agropecuária (Campus Santa Maria da Boa Vista)

O curso Auxiliar em Agropecuária forma profissionais com conhecimentos nas áreas de produção animal e vegetal
necessários à organização e produção dos diversos segmentos da cadeia produtiva do agronegócio. Perfil
profissional: ao concluir o Curso de Auxiliar de Agropecuária, o profissional deve possuir valores morais e éticos
necessários ao cidadão - profissional, domínio de linguagem, raciocínio lógico e capacidade para trabalhar em
equipe, com habilidades e competências para: acompanhar projetos agropecuários, planejar atividades
agropecuárias, fiscalizar a produção agropecuária e administrar empresas rurais.


