PERFIS PROFISSIONAIS DOS EGRESSOS
CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – FIC

Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

Agente cultural
Fomenta a difusão dos saberes culturais locais. Auxilia na organização de eventos culturais e na
promoção de espaços de divulgação e valorização de diversidades culturais. Incentiva a geração
de renda por meio da comercialização de produtos artesanais produzidos na comunidade.
Reconhece o conceito de economia criativa (cooperativismo, associativismo e economia
solidária). Conhece noções básicas de direitos humanos, sociais e culturais.

Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer

Agente de informações turísticas
Informa e orienta sobre atrativos turísticos naturais e culturais e informações inerentes à
localidade. Informa e orienta turistas sobre roteiros, programações, serviços e produtos. Presta
informações históricas, culturais e artísticas locais.

Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social

Agente de alimentação escolar
Prepara e serve refeições escolares segundo orientações de nutricionista ou cardápio. Higieniza
os ingredientes, utensílios e ambientes de serviço seguindo os padrões de higiene e segurança
alimentar estabelecidos pela legislação vigente.

Assistente de secretaria escolar
Desenvolve atividades administrativas nas instituições de ensino com sistematizações e
procedimentos voltados para os serviços de apoio à secretaria. Presta informações e mantém
atualizado o arquivo de legislação e de documentação da unidade escolar. Operacionaliza os
processos de matrícula, transferência, organização de turmas e registros do histórico escolar dos
estudantes.

Auxiliar de biblioteca
Desenvolve atividades em bibliotecas e centros de documentação. Realiza procedimentos de
apoio na organização e conservação de acervos. Orienta os usuários quanto às normas de
funcionamento do local. Realiza registros de atendimentos, consultas, empréstimos, reservas,
atrasos e devoluções de materiais.

Auxiliar pedagógico
Auxilia a elaboração de projetos pedagógicos e planos de cursos. Colabora com a organização
didática e metodológica das atividades pedagógicas. Auxilia nos processos de avaliação do
ensino e da aprendizagem na educação e na relação pedagógica entre docentes e estudantes.
Contribui para o desenvolvimento de ações integradas no âmbito escolar.

Introdução à interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Realiza a interpretação simultânea entre a Língua Brasileira de Sinais e o português e vice versa,
em nível básico, em relacionamentos pessoais, comerciais e de trabalho, bem, como nos
diversos serviços de atendimento ao público.

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

Língua Brasileira de Sinais (Libras) – Básico
Comunica-se com pessoas surdas. Aplica o alfabeto manual da Língua Brasileira de Sinais
(Libras). Auxilia na conversação em Libras nos setores de instituições públicas e privadas que
trabalham com atendimento ao público.

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Assistente de contabilidade
Executa, codifica e classifica históricos e escriturações contábeis. Realiza conciliações
contábeis, pagamentos, conferência de livros fiscais e declarações fiscais. Elabora balancetes,
balanços e demonstrativos contábeis, folha de pagamento e rescisões. Controla planos de
contas, calcula custos de ativos, encargos trabalhistas, sociais e previdenciários, tributos, taxas,
encargos e impostos e apura resultados financeiros.

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

Assistente financeiro
Auxilia nas atividades e na operacionalização de produtos financeiros, fluxos de caixa,
organização e classificação de documento contábil, emissão de ordens de pagamento e
documentos fiscais.

Eixo Tecnológico: Produção Industrial

Assistente de controle de qualidade
Auxilia na análise e solução os problemas de processo e qualidade. Aplica ferramentas de
qualidade para a melhoria da produtividade e satisfação dos clientes.

Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Operador de computador
Utiliza sistemas operacionais, aplicativos e periféricos na organização de dados e sistemas
computacionais.

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

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais

Operador de sistemas de irrigação
Auxilia na implantação e operacionalização de sistemas de irrigação. Identifica as relações com
o solo e as culturas vegetais. Opera e realiza manutenção dos sistemas de irrigação. Atende a
legislação vigente.

Produtor de olerícolas
Seleciona e produz insumos (sementes, fertilizantes e defensivos). Executa o plantio, produção
de mudas e transplantio. Gerencia a atividade produtiva de olerícolas o manejo e fertilidade do
solo. Realiza tratos culturais, colheita, pós-colheita. Instala e opera sistemas de irrigação.
Trabalha técnicas de hidroponia e plasticultura. Opera máquinas e equipamentos. Atende a
legislação vigente.

Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia

Produtor de derivados do leite
Recebe e seleciona a matéria prima, beneficia o leite. Executa processos de industrialização do
leite e dos derivados (queijos, requeijão, bebidas fermentadas e lácteas, iogurte, creme de leite,
manteiga, doce de leite, entre outros). Segue os princípios das boas práticas de fabricação de
alimentos e zela pelas condições de segurança no local de trabalho.

Produtor de embutidos e defumados
Organiza as instalações e utensílios, opera equipamentos. Transforma a matéria prima para a
fabricação de embutidos. Realiza a moagem da carne, a formulação, o embutimento e a
maturação. Elabora produtos embutidos e defumados. Segue os princípios das boas práticas de
fabricação e zela pelas condições de segurança no local de trabalho.
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