


O que é a EJA 
Profissional?
É a integração da Educação de Jovens e Adultos 
com a Educação Profissional, em cursos planejados, 
de acordo com as características do público da EJA 
e considerando as especificidades dos estudantes 
dessa modalidade.



De que forma os cursos da EJA 
Profissional são ofertados e qual 
é a duração deles?
1 – Curso Técnico em Administração Integrado – EJA Ensino Médio 
com duração de 5 (cinco semestres) / 2 anos e meio. 

2 – Curso de Educação de Jovens e Adultos - EJA Ensino Médio Inte-
grado à Qualificação Profissional com duração de 4 (quatro semes-
tres) / 2 anos.

A quem se destina?
A estudantes acima de 18 anos que já tenham concluído o ensino 
fundamental.



Como faço para solicitar a pré-
matrícula?
Acessar o site da SEDU de 01 de dezembro a 22 de dezembro de 
2021 e preencher o formulário de inscrição da Chamada Pública 
Escolar. 

Importante: O CPF do estudante passa a ser obrigatório na ins-
crição da Chamada Pública Escolar.

Resultado da pré-matrícula:
04 de janeiro de 2022.

Qual é o horário das aulas?
As aulas presenciais serão ministradas de segunda a sexta feira 
com três (3) aulas por dia e duração de sessenta (60) minutos, 
das 19h às 22h10.  
Os alunos deverão receber orientação presencial sobre o PRO-
JETO INTEGRADOR DE PESQUISA E ARTICULAÇÃO COM O 
TERRITÓRIO (PIPAT) no horário das 18h às 19h, durante duas 
vezes na semana na primeira etapa e uma vez por semana nas 
próximas etapas



CURSO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA ENSINO 
MÉDIO INTEGRADO À QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIO

Assistente Administrativo 
Perfil Profissional: 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.

Campo de atuação- locais e ambientes de trabalho: 

-Indústrias e/ou comércios em geral.
-Prestadores de serviços.
-Organizações do terceiro setor.

Carga Horária: 1400 horas.

Início: Fevereiro de 2022.

Término: Dezembro de 2023.

Municípios: Alegre, Aracruz, Bom Jesus do Norte, 
Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Divino São 
Lourenço, Dores do Rio Preto, Guarapari, Ibatiba, Irupi, 
Iúna, Nova Venécia, São José do Calçado, São Mateus, 
Serra, Vargem Alta e Vila Velha.

Conheça os cursos que serão ofertados em 2022/1:



EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIO

Agente de Desenvolvimento Cooperativista 
Perfil Profissional: Auxilia no planejamento, na execução de processos, na prestação de assistência e servi-
ços aos cooperados. Promove e atua na constituição de cooperativas em comunidades locais. 

Campo de atuação- locais e ambientes de trabalho: 

-Cooperativas.
-Empreendedor autônomo.
-Sindicatos.
-Associações.
-Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop.
-Organização das Cooperativas Brasileiras – OCB.
-Confederação Nacional das Cooperativas – CNCoop.
-Organizações Não Governamentais – ONGs.
-Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip.

Carga Horária: 1.400 horas

Município: São Gabriel da Palha

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIO

Técnico em Administração
Perfil Profissional: Executa operações administrativas de planejamento, pesquisas, análise e assessoria no 
que tange à gestão de pessoal, de materiais e produção, de serviços, à gestão financeira, orçamentária e 
mercadológica. Utiliza sistemas de informação e aplicar conceitos e modelos de gestão em funções admi-
nistrativas, seja operacionais, de coordenação, de chefia intermediária seja de direção superior, sob orienta-
ção. Elabora orçamentos, fluxos de caixa e demais demonstrativos financeiros. Elabora e expedir relatórios 
e documentos diversos. Auxilia na elaboração de pareceres e laudos para tomada de decisões.

Campo de atuação- locais e ambientes de trabalho: 

 locais e ambientes de trabalho:
-Indústrias e/ou comércios em geral.
-Prestadores de serviços.
-Organizações do terceiro setor.
-Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – Oscip.

Carga Horária: 2.200 horas.
Início: Fevereiro de 2022.
Término: Julho de 2024.
Município: Cachoeiro de Itapemirim



EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIO

Assistente de Logística 
Perfil Profissional: Auxilia na aplicação de procedimentos de logística, recebi-
mento, armazenagem, movimentação, expedição e distribuição de materiais 
e produtos. Colabora no controle das operações logísticas na perspectiva da 
multimodalidade.

Campo de atuação - locais e ambientes de trabalho:
-Indústrias e/ou comércios em geral.
-Transportadoras.
-Centros de distribuição.
-Armazéns gerais.

Carga Horária: 1400 horas.

Início: Fevereiro de 2022.

Término: Dezembro de 2023.

Municípios: Linhares, Cariacica. Colatina, Cachoeiro De Itapemirim, Viana, Serra

EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIO

Assistente Financeiro 
Perfil Profissional: 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.

Campo de atuação - locais e ambientes de trabalho:
-Indústrias e/ou comércios em geral
-Prestadores de serviços
-Bancos e financeiras

Carga Horária: 1400 horas.

Início: Fevereiro de 2022.

Término: Dezembro de 2023.

Município: Colatina.



EIXO TECNOLÓGICO: GESTÃO E NEGÓCIO

Assistente de Recursos Humanos 
Perfil Profissional: Executa rotinas de processos administrativos do setor de Recursos Humanos de uma 
empresa. Realiza atividades de apoio ao planejamento, execução, avaliação e controle dos processos de 
recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desenvolvimento, avaliação de 
desempenho, progressão funcional, cargos, salários e benefícios, jornada de trabalho, férias e rescisão de 
contrato. Prepara, organiza, solicita e emite documentos e processos de acordo com a legislação trabalhis-
ta. Organiza informações cadastrais dos funcionários.

Campo de atuação - locais e ambientes de trabalho:

-Indústrias e/ou comércios em geral. -Prestadores de serviços. -Empresas de recrutamento e seleção.

Carga Horária: 1400 horas.

Início: Fevereiro de 2022.

Término: Dezembro de 2023.

Município: Vargem Alta e  Vila Velha.

EIXO TECNOLÓGICO: AMBIENTE E SAÚDE

Cuidador de Idosos  
Perfil Profissional: Contribui para a autonomia e melhoria de qualidade de vida do 
idoso. Zela pela integridade física do idoso. Cuida da higiene, do conforto e da alimen-
tação do idoso. Observa possíveis alterações no estado geral do idoso.

Campo de atuação - locais e ambientes de trabalho:

-Centros de convivência. -Centros-dia e hospitais-dia.
-Instituições de longa permanência para idosos. -Instituições de saúde.
-Serviços de cuidado domiciliar. -Profissional autônomo.

Carga Horária: 1400 horas.

Idade: 18 anos

Início: Fevereiro de 2022.

Término: Dezembro de 2023.

Municípios: Apiacá, Cachoeiro de Itapemirim, Jerônimo Monteiro , Mimoso do Sul,  e 
Ecoporanga.



EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Assistente de Suporte e Manutenção de Computadores 
Perfil Profissional: Instala, configura e opera sistemas operacionais cliente, aplicativos de escritório e 
periféricos. Organiza entrada e saída de dados em sistemas de informação, conforme procedimentos 
técnicos de qualidade, seguindo às normas e políticas de segurança da informação e de respeito à 
propriedade intelectual.

Campo de atuação - locais e ambientes de trabalho:
-Empresas de desenvolvimento de sistemas.
-Departamento de desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais.
-Empresas de consultoria em sistemas.
-Empresas de Help-Desk.
-Empresas de soluções em análise de dados.
-Profissional autônomo.

Carga Horária: 1440 horas.
Início: Fevereiro de 2022.
Término: Dezembro de 2023.
Municípios: Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, São Mateus e Viana.

EIXO TECNOLÓGICO: INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

Operador de Computador 
Perfil Profissional: Edita textos, elabora planilhas eletrônicas, apresentação de slides e a compactação 
de arquivos. Pesquisa e navega na internet e utiliza o correio eletrônico. Instala e configura sistema 
operacional, aplicativos de escritório e periféricos. Organiza a entrada e saída de dados em sistemas de 
informação e seleciona programas de aplicação a partir da avaliação do usuário. 

Campo de atuação - locais e ambientes de trabalho:
-Empresas de desenvolvimento de sistemas.
-Departamento de desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais.
-Empresas de consultoria em sistemas.
-Empresas de Help-Desk.
-Empresas de soluções em análise de dados.
-Profissional autônomo.

Carga Horária: 1440 horas.
Início: Fevereiro de 2022.
Término: Dezembro de 2023.
Município: Cariacica



EIXO TECNOLÓGICO: RECURSOS NATURAIS

Auxiliar de Agroecologia  
Perfil Profissional: Auxilia no desenvolvimento de ações integradas em sistemas de produção agropecu-
ária e extrativista. Auxilia na realização de ações de conservação e armazenamento de matéria-prima e 
de processamento e industrialização de produtos agroecológicos com base na legislação vigente e em 
consonância com as normas certificadoras. Atende a legislação vigente.

Campo de atuação - locais e ambientes de trabalho:

-Propriedades rurais.
-Empresas comerciais agropecuárias.
-Estabelecimentos agroindustriais.
-Empresas públicas e privadas que atuam no desenvolvimento de soluções tecnológicas para o setor agrí-
cola.
-Instituições de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, análise, experimentação, ensaio e divulga-
ção técnica.
-Agências de defesa sanitária.
-Empresas de máquinas, de equipamentos e implementos agrícolas.
-Agroindústrias.
-Parques e reservas naturais.
-Cooperativas e associações rurais.
-Empresas de certificação agroecológica.
-Empresas de certificação orgânica.

Carga Horária: 1440 horas.

Início: Fevereiro de 2022.

Término: Dezembro de 2023.

Municípios: Nova Venécia, Pinheiros e Ponto Belo.




