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AUXILIAR DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Ÿ Modalidade: Presencial 
Ÿ Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde 
Ÿ Público-alvo sugerido: Estudantes que estejam cursando o Ensino Médio, ou o último ano do 

Ensino Fundamental II (9º ano), todavia, a certificação do referido curso está vinculada ao término 
com aprovação do Ensino Fundamental (9º ano). Idade mínima: 16 anos.

Ÿ Carga horária total do curso: 200 horas.
Ÿ Quantidade de alunos por turma: 40 alunos
Ÿ O concluinte do curso estará apto a auxiliar na fiscalização de posturas ambientais. Resumo:

Realizar vistorias, inspeções e análises técnicas. Realizar atividades e processos que envolvam a 
manipulação, preservação ou conservação ambiental.Esclarecer e orienta ações de educação 
ambiental e sanitária.

Ÿ Orçamento: R$ 35 mil

CURSOS FIC
FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA

 MONTADOR E REPARADOR DE COMPUTADORES 

Ÿ Modalidade: Presencial 
Ÿ Eixo tecnológico: Informação e Comunicação 
Ÿ P  sugerido: Estudantes que estejam cursando o Ensino Médio, ou o último ano do úblico-alvo

Ensino Fundamental II (9º ano), todavia, a certificação do referido curso está vinculada ao término 
com aprovação do Ensino Fundamental (9º ano). Idade mínima: 16 anos de idade. 

Ÿ Carga horária total do curso: 200 horas 
Ÿ Quantidade de alunos por turma: 40 alunos 
Ÿ Resumo: O concluinte do curso estará apto a realizar manutenção em computadores. 

Documentar, montar, instalar, reparar e configurar computadores e dispositivos de hardware 
(periféricos). Identificar, Instalar e configurar sistemas operacionais e software aplicativos.

Ÿ Orçamento: R$ 20 mil



 PEDREIRO DE ALVENARIA 

Ÿ Modalidade:Presencial
Ÿ Eixo tecnológico: Infraestrutura
Ÿ Público-alvo sugerido: O pré-requisito mínimo é Ensino Fundamental I incompleto (1º ao 5º 

ano). Idade mínima: 18 anos.
Ÿ Carga horária total do curso: 200 horas 
Ÿ Quantidade de alunos por turma: 40 alunos
Ÿ Resumo: O concluinte do curso estará apto a executar trabalhos de construção, reforma e 

manutenção de alvenaria de tijolos, blocos e concreto, contrapisos, revestimentos de pisos e 
paredes em geral. Montar painéis de alvenaria pré-fabricados ou convencionais.

Ÿ Orçamento: R$ 35 mil

PEDREIRO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA 

Ÿ Modalidade: Presencial 
Ÿ Eixo tecnológico: Infraestrutura
Ÿ Público-alvo sugerido: O pré-requisito mínimo é Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano). 

Idade mínima: 18 anos.
Ÿ Carga horária total do curso: 160 horas 
Ÿ Quantidade de alunos por turma: 40 alunos 
Ÿ Resumo: O concluinte do curso estará apto a aplicar e reparar revestimentos argamassados em 

pisos, paredes e teto.
Ÿ Orçamento: R$ 35 mil
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PINTOR DE OBRAS IMOBILIÁRIAS

Ÿ Modalidade: Presencial 
Ÿ Eixo tecnológico: Infraestrutura 
Ÿ Público-alvo sugerido: O pré-requisito mínimo é Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º 

ano). Idade mínima: 18 anos.
Ÿ Carga horária total do curso: 180 horas.
Ÿ Quantidade de alunos por turma: 40 alunos
Ÿ Resumo: O concluinte do curso estará apto a analisar e preparar superfícies internas e externas 

de edificações a serem pintadas e combinar materiais. Distinguir materiais para cada tipo de 
superfície a ser pintada. Calcular quantidade de materiais e equipamentos a serem utilizados. 
Aplicar tintas e materiais em superfícies. Realizar pinturas externas e internas em superfícies de 
edificações.

Ÿ Orçamento: R$ 25 mil

 ELETRICISTA DE SISTEMAS DE ENERGIA RENOVÁVEIS 

Ÿ Modalidade: Presencial 
Ÿ Eixo tecnológico: Controle e Processos Industriais 
Ÿ Público-alvo sugerido: O pré-requisito mínimo é Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano). 

Idade mínima: 16 anos
Ÿ Carga horária total do curso: 400 horas 
Ÿ Quantidade de alunos por turma: 40 alunos 
Ÿ Resumo: O concluinte do curso estará apto a analisar, quantificar e realizar instalação, reparação 

e manutenção elétrica de sistemas de geração de energia residencial e comercial através de 
painéis solares fotovoltaicos e/ou pequenos aerogeradores.

Ÿ Orçamento: R$ 40 mil
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MAQUIADOR

Ÿ Modalidade: Presencial 
Ÿ Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde 
Ÿ Público-alvo sugerido: O pré-requisito mínimo é Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano). 

Idade mínima: 16 anos.
Ÿ Carga horária total do curso: 160 horas.
Ÿ Quantidade de alunos por turma: 30 alunos
Ÿ Resumo: O concluinte do curso estará apto a utilizar cosméticos e tonalidades. Realizar 

maquiagens adequadas ao tipo e cor da pele. Identificar as preferências e características físicas. 
Adequar a maquiagem ao cliente e ao tipo de evento. Ensinar técnicas de automaquiagem e de 
cuidado diário com a pele.

Ÿ Orçamento: R$ 15 mil

MANICURE E PEDICURE 

Ÿ Modalidade: Presencial 
Ÿ Eixo tecnológico: Ambiente e saúde
Ÿ Público-alvo sugerido: O pré-requisito mínimo é Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano). 

Idade mínima: 16 anos
Ÿ Carga horária total do curso: 160 horas 
Ÿ Quantidade de alunos por turma: 30 alunos 
Ÿ Resumo: O concluinte do curso estará apto a utilizar técnicas de corte, lixamento e esmaltação 

das unhas e cutilagem. Realiza manutenção, higiene e embelezamento das unhas das mãos e dos 
pés. Adota normas de biossegurança. Realiza a esfoliação, hidratação e massagem nas mãos e 
nos pés.

Ÿ Orçamento: R$ 15 mil
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DEPILADOR

Ÿ Modalidade: Presencial 
Ÿ Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde 
Ÿ Público-alvo sugerido: O pré-requisito mínimo é Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano). 

Idade mínima: 16 anos.
Ÿ Carga horária total do curso: 160 horas.
Ÿ Quantidade de alunos por turma: 30 alunos
Ÿ Resumo: O concluinte do curso estará apto a remover pelos corporais femininos e masculinos. 

Desenvolver diferentes técnicas.Utilizar os procedimentos e produtos depilatórios adequados 
para cada tipo de pele ou local da remoção dos pelos.

Ÿ Orçamento: R$ 15 mil

proex@ifba.edu.br www.portal.ifba.edu.br/proex (71) 2102 - 0453

CURSOS FIC
FORMAÇÃO INICIAL CONTINUADA



Ÿ Curso Preparatório para o Processo Seletivo IFBA  - Cursos Técnicos, Forma Integrada 
§ Público-alvo: alunos da rede pública de ensino, que estejam cursando o 9º ano do Ensino 
Fundamental II 
§ Quantidade de vagas ofertadas: 40 
§ Disciplinas a serem trabalhadas: Português, Matemática, História e Geografia (conteúdo     
programático presente no Edital do Prosel  - Cursos Técnicos, Forma Integrada) 
§ Turno Sugerido: vespertino (14h00 às 18h00) 
§ Periodicidade sugerida: três vezes na semana (segunda, quarta e Sexta)
Ÿ Carga horária total: 240 horas 
§ Duração das aulas: 60 minutos, cada aula 
§ Duração do curso: 04 a 05 meses 
Ÿ Orçamento: R$ 21 mil

LETRAMENTO DIGITAL

CURSO PREPARATÓRIO PARA O IFBA (PRÉ-IFBA)

OUTROS CURSOS

Ÿ Público-alvo sugerido: Professores e gestores da rede pública de ensino.
Ÿ Quantidade de vagas ofertadas: 25 a 30
Ÿ Carga horária: 200 horas
Ÿ Resumo:O aluno desenvolvera habilidades básicas relacionada ao gerenciamento de 

computadores e ferramentas disponíveis no pacote Office (Word, Excel, Power Point)
Ÿ Orçamento: R$ 5 mil
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