
Vão até domingo as inscri-
çõespara3.203vagasgra-

tuitas em cursos técnicos do
Senai do Rio, oferecidas atra-
vés do Pronatec (Programa
Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego). Podem
participar do processo seleti-
vo alunos das escolas esta-
duais, que estejam cursando
o2º ou o 3º anodo Ensino Mé-
dio regular, do EJA (Educação
de Jovens e Adultos) ou do
Programa Autonomia, do go-
verno estadual. As aulas de-
vem começar na primeira
quinzena de agosto. As inscri-
ções podem ser feitas no site
da Secretaria de Estado de
Educação, que também fica-
rá responsável pela seleção
dos candidatos.

Também é possível se ins-
crever para 492 vagas gratui-
tas para cursos técnicos à dis-
tância, em turmas de Petróleo
e Gás, Automação Industrial,
Rede de Computadores e Ma-
nutenção e Suporte em Infor-
mática. Há ainda 3.330 vagas
gratuitas em cursos de qualifi-
cação à distância para Assis-
tente de Logística, Auxiliar de
Eletricista Predial, Auxiliar de
Pré-impressão,AuxiliardePós-
Impressão, Auxiliar de Impres-
são Offset, Instalador de Rede
Local e sem Fio e Operador de
SuporteTécnicoemTI.Asins-
crições podem ser feitas até o
dia 15 de julho no site www.fir-
jan.org.br/educamais.

Outra opção para quem
busca cursos técnicos e de
qualificação profissional de
qualidade é a Escola Técnica
Electra, que forma profissio-
naishámaisde70anos.Éres-
ponsável por mais de 60 mil
formados em diferentes cur-
sos e hoje tem 7 mil alunos
em 8 unidades ( Madureira,
Centro e Alcântara em São
Gonçalo,Santa Cruz,Maraca-
nã,NovaIguaçú,CampoGran-
de). O Centro de Formação
Profissional Electra mantém
parceriacommaisde300em-
presas. Há cursos técnicos
em três anos para quem já fez
o Ensino Fundamental e em
umanoparaquemjátemoEn-
sino Médio. As matrículas pa-
ra o segundo semestre estão
abertas para os cursos deEle-
trotécnica, Eletrônica, Teleco-
municações,Mecatrônica,Se-
gurança do Trabalho e Petró-
leo e Gás.

A escola mantém benefício
especial para quem fizer ma-
trícula este mês e permite
que o aluno pague em 13 ou
15 vezes ajudando assim a
quem deseja estudar. Outras
informaçõespelositewww.es-
colaelectra.com.br. Há tam-
bém cursos de qualificação,
cujas turmas são abertas se-

manalmentenasáreasdeElé-
trica, Eletrônica e NormasRe-
gulamentares.

Segundo o Senac-RJ, os
cursos que estão com alta de-
manda de mercado são De-
sign de Interiores, Tecnologia
da Informação e Comunica-
ção, Técnico em Logística e
Técnico em Enfermagem.

DIVULGAÇÃO

A Vitec também oferece
cursos técnicos, profissio-
nalizantes e preparatórios
para Vestibular, Militar e
Concursos. Os principais
cursos técnicos ofereci-
dos são de Edificações, Se-
gurança do Trabalho, Meio
Ambiente, Eletrotécnico,
Automação Industrial e
Mecânica Industrial.

Para se inscrever, é ne-
cessário levar cópias dos
documentos pessoais, di-
ploma de conclusão do en-
sino médio e duas fotos
3x4. O investimento dos
cursos é a partir de R$
220,00 mensais. As aulas
têm duração de 18 meses
e acontecem de duas a
três vezes por semana.

Entre os diferenciais da
escola estão que 80%
dos professores atuam na
Petrobras, todas as salas
têm equipamentos audio-
visuais e há visitas técni-
cas frequentes. Há unida-

des no Centro de Niterói,
Alcantara (São Gonçalo)
e no centro de Itaboraí.

A Fundação de Apoio à
Escola Técnica (Faetec),
vinculada à Secretaria de
Estado de Ciência e Tecno-
logia, ofereceu mais de 4
mil vagas em cursos Técni-
cosdeNívelMédio eTecnó-
logos (Nível Superior) ago-
ra no segundo semestre.
Nesse ano, a fundação já
disponibilizou 144.087 va-
gas em cursos de Forma-
ção Inicial e Continuada,
sendo 114.606 na primeira
rodada (em janeiro) e
29.481 na segunda (abril).

Mais da metade das
oportunidades de cursos
técnicos e tecnólogos,
cujas inscrições acabaram
no fim do mês passado, é
voltadasóparagrandesne-
cessidadesdomercado,co-
moas áreas de Edificações,
Mecânica,Eletrônica,Petró-
leo e Gás e Informática.

Senai: reta finalpara inscrição

Vitec também tem vagas

INFORME ESPECIAL

São 3.203 vagas gratuitas em cursos técnicos através do Pronatec e quase 4 mil para turmas de ensino à distância

ORTUNIDADES

Tanto Senai quanto Faetec oferecem oportunidades na área Industrial. A fundação ofereceu mais de 4 mil cursos técnicos no segundo semestre

Construção Civil é outra área com bastante demanda no mercado
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