
RETIFICAÇÃO DO EDITAL N° 09/2017 

ANEXO II 

Onde se lê: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO CARGA 
HORÁRIA 

OBJETIVO PÚBLICO ALVO VAGAS REQUISITO DE 
INSCRIÇÃO/ 
MATRÍCULA 

DATA DE 
INÍCIO E FIM 
DAS AULAS 

HORÁRIO 
DE AULA 

LOCAL 

10 LIÇÕES SOBRE 
ÉTICA PARA 
CIDADANIA E 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

40 h 

Atualização de "saberes, competências e 
repertório cultural" dos (as) participantes 

(trabalhadores (as), estudantes etc.) 
através da compreensão histórico-

filosófica de conteúdos educacionais 
sobre "ética e temas afins" visando 
"desenvolvimento como pessoa", 

"exercício da cidadania" e qualificação 
para o "mundo do trabalho". 

Toda a comunidade regional 
interessada, em geral, e 

trabalhadores (as) e estudantes, 
em particular. 

20 
Histórico escolar 

do ensino 
fundamental. 

29.08.2017 À 
14.11.2017 

13:00 às 16:20 
Terças-feiras 

Sala de aula do 
IF Sertão-PE 

/ Campus Serra 
Talhada. 

COR NA TEORIA E 
NA PRÁTICA 

30 h 

 
Desenvolver noções básicas sobre a 

teoria e a psicologia da cor, permitindo 
sua utilização como ferramenta eficaz 

em seu cotidiano criativo. 
 
 
 

Estudantes, profissionais ou 
curiosos envolvidos com 

aspectos visuais e criatividade, 
pintores de 

edificações, artesãos, desenhist
as, maquiadores, artistas, etc. 

20 
Histórico escolar 

do ensino 
fundamental. 

05/09/2017 a 
24/10/2017 

13:00 às 17:00 
Terças-feiras 

Sala de aula do 
IF Sertão-PE 

/ Campus Serra 
Talhada. 

Laboratório de 
Matemática. 

TECNOLOGIA DO 
CONCRETO 

40 h 

Capacitar profissionais da construção no 
trabalho de estudo, preparação, 

aplicação e aceitação de concretos 
simples e especiais. 

Estudantes de cursos técnicos, 
tecnólogos ou superior na área 

da construção civil. 
Técnicos, tecnólogos, arquitetos 

ou engenheiros civis. 
 

20 

Comprovação do 
registro (para 

profissionais) ou 
declaração de 

matrícula no curso 
(para estudantes). 

23/08/2017 
à 26/09/2017 

13:30 às 17:30 
- Terças e 

quartas-feiras 

Sala de aula do 
IF Sertão-PE 

/ Campus Serra 
Talhada. 

 
PATOLOGIA DAS 
CONSTRUÇÕES 

 
20 h 

Capacitar os profissionais na 
identificação dos problemas patológicos, 
suas causas e potenciais soluções para 

esses problemas. 

Estudantes de cursos técnicos, 
tecnólogos ou superior na área 
da construção civil que fizeram 

o curso de Tecnologia do 
Concreto. 

Técnicos, tecnólogos, arquitetos 
ou engenheiros civis. 

 

12 

Comprovação do 
registro (para 

profissionais) ou 
certificado do curso 
de Tecnologia do 

concreto (para 
estudantes). 

 
28/08/2017 à 
25/09/2017 

13:30 à 17:30 - 
segundas-

feiras 

Sala de aula do 
IF Sertão-PE 

/ Campus Serra 
Talhada. 

EDUCAÇÃO PARA 
AS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS: 
MATERIAIS 

DIDÁTICOS E 
PESQUISAS 
ESCOLARES 

80 h 

 

Subsidiar os(as) profissionais com 
recursos didáticos e de pesquisas 
escolares para o trabalho com a 

educação para as relações étnico-raciais 
no ensino fundamental e médio. 

 

Professores, estudantes do 
curso de história, geografia, 

pedagogia e áreas afins.  
20 

Histórico escolar 
do ensino superior. 

  

Sala de aula do 
IF Sertão-PE 

/ Campus Serra 
Talhada. 



 

Leia-se 

 

 CURSO CARGA 
HORÁRIA 

OBJETIVO PÚBLICO ALVO VAGAS REQUISITO DE 
INSCRIÇÃO/ 
MATRÍCULA 

DATA DE 
INÍCIO E FIM 
DAS AULAS 

HORÁRIO 
DE AULA 

LOCAL 

10 LIÇÕES SOBRE 
ÉTICA PARA 
CIDADANIA E 
FORMAÇÃO 

PROFISSIONAL 

40 h 

Atualização de "saberes, competências e 
repertório cultural" dos (as) participantes 

(trabalhadores (as), estudantes etc.) 
através da compreensão histórico-

filosófica de conteúdos educacionais 
sobre "ética e temas afins" visando 
"desenvolvimento como pessoa", 

"exercício da cidadania" e qualificação 
para o "mundo do trabalho". 

Toda a comunidade regional 
interessada, em geral, e 

trabalhadores (as) e estudantes, 
em particular. 

20 

Histórico escolar 
do ensino 

fundamental ou 
médio. 

29.08.2017 À 
14.11.2017 

13:00 às 16:20 
Terças-feiras 

Sala de aula do 
IF Sertão-PE 

/ Campus Serra 
Talhada. 

COR NA TEORIA E 
NA PRÁTICA 

30 h 

 
Desenvolver noções básicas sobre a 

teoria e a psicologia da cor, permitindo 
sua utilização como ferramenta eficaz 

em seu cotidiano criativo. 
 
 
 

Estudantes, profissionais ou 
curiosos envolvidos com 

aspectos visuais e criatividade, 
pintores de 

edificações, artesãos, desenhist
as, maquiadores, artistas, etc. 

20 

Histórico escolar 
do ensino 

fundamental ou 
médio. 

05/09/2017 a 
24/10/2017 

13:00 às 17:00 
Terças-feiras 

Sala de aula do 
IF Sertão-PE 

/ Campus Serra 
Talhada. 

Laboratório de 
Matemática. 

TECNOLOGIA DO 
CONCRETO 

40 h 

Capacitar profissionais da construção no 
trabalho de estudo, preparação, 

aplicação e aceitação de concretos 
simples e especiais. 

Estudantes de cursos técnicos, 
tecnólogos ou superior na área 

da construção civil. 
Técnicos, tecnólogos, arquitetos 

ou engenheiros civis. 
 

20 

Comprovação do 
registro (para 

profissionais) ou 
declaração de 

matrícula no curso 
(para estudantes). 

23/08/2017 
à 26/09/2017 

13:30 às 17:30 
- Terças e 

quartas-feiras 

Sala de aula do 
IF Sertão-PE 

/ Campus Serra 
Talhada. 

 
PATOLOGIA DAS 
CONSTRUÇÕES 

 
20 h 

Capacitar os profissionais na 
identificação dos problemas patológicos, 
suas causas e potenciais soluções para 

esses problemas. 

Estudantes de cursos técnicos, 
tecnólogos ou superior na área 
da construção civil que fizeram 

o curso de Tecnologia do 
Concreto. 

Técnicos, tecnólogos, arquitetos 
ou engenheiros civis. 

 

12 

Comprovação do 
registro (para 

profissionais) ou 
certificado do curso 
de Tecnologia do 

concreto (para 
estudantes). 

 
28/08/2017 à 
25/09/2017 

13:30 à 17:30 - 
segundas-

feiras 

Sala de aula do 
IF Sertão-PE 

/ Campus Serra 
Talhada. 

EDUCAÇÃO PARA 
AS RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS: 
MATERIAIS 

DIDÁTICOS E 
PESQUISAS 
ESCOLARES 

80 h 

 

Subsidiar os(as) profissionais com 
recursos didáticos e de pesquisas 
escolares para o trabalho com a 

educação para as relações étnico-raciais 
no ensino fundamental e médio. 

 

Professores, estudantes do 
curso de história, geografia, 

pedagogia e áreas afins.  
20 

Histórico escolar 
do ensino superior. 

23/08/2017 à 
27/11/2017 

18:00 às 22:00 
segundas-

feiras 

Sala de aula do 
IF Sertão-PE 

/ Campus Serra 
Talhada. 


