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PROJETO PLANTANDO CONHECIMENTOS, COLHENDO TALENTOS – PIAUÍ – 

NORDESTE 

 

 

EDITAL 001/2019 – inscrições para Cursos Profissionalizantes e Extensões 

 

A prefeitura municipal de Patos - PI, CNPJ: 41.522.285/0001-08 por meio da 

secretaria municipal de educação torna público que esta sendo realizada em parceria 

público privado- PPP com a empresa Foco Treinamento e Capacitações - CNPJ: 

26.807.519/0001-70 a oferta inicial de 100 vagas para cursos profissionalizantes com 

carga horaria de até 280h de forma gratuita a todos os interessados que residem na 

circunscrição municipal, a empresa poderá lançar novos editais antes de concluir os 

cursos em andamento no decorrer dos 24 meses da adesão do projeto pela instituição 

pública. O Processo Seletivo será realizado observando-se as normas discriminadas 

neste Edital. 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1 Poderão inscrever neste Processo Seletivo, todos os adolescentes a partir de 16 anos 

de idade e pessoas que esteja cursando o 9º ano do ensino fundamental e que esteja 

matriculado em 2019. 

1.1.1. O candidato que for inscrito neste Processo Seletivo e for devidamente 

matriculado no curso deverá estar presente, na fase presencial no Polo ao qual se 

inscreveu que será na aula de inauguração em dia a data marcada pela Foco juntamente 

com a secretaria municipal de educação para participar das atividades presenciais 

programadas, aprender acessar a plataforma de ensino e outros eventos do curso. As 

atividades presenciais programadas serão realizadas, preferencialmente, em finais de 

semana aos sábados e domingos que não ultrapasse 20% de todo o curso caso houver. 

1.1.2. O aluno que residir em localidades do interior que não seja o Polo onde esteja 

matriculado, assumirá para frequentar as atividades presenciais ou fazer provas, todas as 

despesas necessárias para a sua manutenção no curso, não responsabilizando aos 

parceiros por tais despesas. 

1.2. A participação do candidato neste Processo Seletivo resultará da inscrição no 

Sistema de Cursos da plataforma e-certificado, empresa responsável pela manutenção e 

guarda de dados da Foco Treinamentos e Capacitações - ME. As normas para 

participação neste Programa “Plantando conhecimentos e colhendo talentos” deverá 

consta neste edital normativo. 

1.2.1. É responsabilidade do candidato, conferir os dados informados, antes de 

confirmar a inscrição e realizar sua assinatura digital no site e ou presencial ficha de 

inscrição impressa em papel A4. 

1.2.2. É de inteira responsabilidade do candidato, a leitura e cumprimento das normas 

expressas neste Edital. 

 

1.3. INSCRIÇÕES NO SISTEMA DA PLATAFORMA E-CERTIFICADO 

As inscrições poderão ser feitas somente pela via presencial na secretaria municipal de 

educação do seu município no setor responsável e ou, no endereço eletrônico 
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disponibilizado pela empresa Foco Treinamento e Capacitações -ME no período entre 9 

horas do dia 13/8/2019 e 13 horas do dia 23/8/2019, horário de Brasília/DF. O valor da 

inscrição será gratuito. 

1.3.1. O candidato, para efetuar sua inscrição, deverá preencher a Ficha de Inscrição de 

acordo com as instruções. Após esse procedimento, será colhida sua assinatura 

presencial e ou digital, neste caso na tela do computador. 

1.3.2. O candidato só poderá optar por até dois cursos disponíveis na primeira rodada 

como consta em cronograma em anexo a este edital no mural da secretaria de educação 

no município, sendo necessário que tenha tempo livre de concluir suas atividades 

disponibilizadas via plataforma digitais de educação. 

1.4. A empresa Foco Treinamento e Capacitações junto à prefeitura e secretaria 

municipal de educação poderão suspender este edital desde que não tenham sido 

preenchidas no mínimo 60 vagas com candidatos inscritos, por se tornar inviável sua 

realização. 

2. DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - O candidato deverá porta no dia da 
inscrição os seguintes documentos pessoais em xeros: RG, CPF. 

 

3. DOS CURSOS DISPONIVÉIS: 

 

1- TECNICAS EM OBRAS DE ENERGIA EOLICA E SOLAR - VAGAS: 50  

Proporcionar aos participantes o conhecimento, conceitos e formas da utilização de 

recursos naturais e elementares que geram energia elétrica a parti de projetos 
desenvolvidos de bioenergia, utilizando ventos e radiação solar. 

Área da Aplicação Meio Ambiente: Objetivos do Curso Fornecer aos alunos 

condições para a aquisição de competências profissionais e pessoais, necessárias ao 

desenvolvimento das atividades de acordo com os padrões de qualidade, segurança, 

saúde e de respeito ao meio ambiente e convivência humana; Oferecer ao aluno 

situações que permitam seu autodesenvolvimento, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho. Discutir concepções dos aspectos técnicos 

da energia eólica e solar; Conhecer normas e a legislação sobre conexão de parques 

eólicos e solar à rede elétrica; Investigar os modelos usados direcionando-os para as 

tecnologias aplicadas atualmente em Parques eólicos e solares ;Conhecer os sistemas de 

automação aplicados a parques eólico e fazendas fotovoltaicas. 

 
 

2- COMO ABRIR SEU NEGOCIO PRÓPRIO DO ZERO - VAGAS 50.  
 

 

Proporcionar os alunos que eles podem ser donos e seu próprio negocio, tendo mais 

conforto e qualidade vida e ainda mostrar as formas de iniciar uma vida mais independe 

onde seu limite será não as oportunidades, mas sim, a dedicação e ousadia própria. No 

Curso de como iniciar seu próprio negócio, da categoria Iniciação Profissional, ensina 

sobre os nichos de mercado e as oportunidades de negócio. Além disso, serão abordadas 

as causas de insucesso nos negócios, aspectos sobre a gestão de pessoas, fluxo de caixa 

e o relacionamento com clientes no inicio do empreendimento. 
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3. CARACTERÍSTICAS, DURAÇÃO, CARGA HORÁRIA E PERÍODO DE 

REALIZAÇÃO DOS CURSOS; 

3.1. Modalidade dos cursos oferecidos: Cursos Profissionalizantes até 280 horas. 
3.2. A metodologia do curso envolve a participação obrigatória em atividades a 

distância, por mediação do Ambiente Virtual de Aprendizagem – por meio da ead 

FOCO, com conexão via internet e ou atividades presenciais, previamente agendadas, a 

serem desenvolvidas no Polo de apoio presencial para o qual o candidato efetuar sua 

inscrição conforme cronograma em anexo no mural da secretaria de educação. 

3.3. Haverá um professor formador, por curso disponibilizado, responsável pela 

integração geral das atividades didáticas e metodológicas, apoiado por outros suportes 

que terão ligação direta com os cursistas, através de diálogo permanente, de forma 

presencial e a distância. 

3.4. Cada Polo de Apoio Presencial poderá disponibilizará computadores para uso dos 

cursistas, com agendamento prévio junto à equipe da secretaria municipal caso houver 

disponibilidade. 

3.5. A data prevista para o início dos cursos é setembro/2019. O início dos cursos, em 

cada Polo, dependerá do cumprimento, pela Prefeitura Local, da disponibilização da 

infraestrutura básica que atenda as necessidades de oferta dos cursos, considerando-se, 

ainda que o dia da aula inaugural esteja tudo preparado pela prefeitura/ SEMEC. 

3.6. A carga horária total para os cursos é de até 280h/a, com duração de no mínimo 3 

sememas e no máximo 5 semanas. 

3.7. As atividades presenciais obrigatórias acontecerão: 

3.7.1. Nos Polos de Apoio Presencial, no mínimo em um final de semana por mês, 

quando o calendário das atividades será apresentado aos cursistas caso houver. 

3.7.2. Nos finais de semana compreendendo sexta (à noite), sábado (manhã e tarde) e 

domingo (manhã e tarde). 

3.7.3. Parte do Relatório final dos cursos profissionalizantes será desenvolvida na forma 
a distancia via plataforma e sua finalização é parte obrigatória de autorização para 

emissão de seu diploma de conclusão destes cursos. 

DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES NO MUNICÍPIO: 

A aula inaugural será realizada conforme cronograma em anexo neste edital, assim 

também como a o inicio das aulas no ambiente virtual de aprendizado da plataforma. 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

3.8. Os cursos são gratuitos e sem mensalidades, sendo oferecido pela empresa Foco 

Treinamento e Capacitações - ME, através do setor virtual de Capacitações e 

Aperfeiçoamento de Pessoas - SECAP, em parceria com a Prefeitura Municipal e 

Secretaria Municipal de Educação, sendo o aluno responsável pela emissão de seu 

certificado que deverá realizar o pagamento via boleto ou cartão de crédito ou debito da 

taxa de sua emissão no portal EAD da empresa por uma taxa máxima de apenas 65,00 ( 

sessenta e cinco reais) por curso realizado pela plataforma e-certificado. 

3.9. O regime de matrícula é por curso, assim, a matrícula em um novo curso ofertado 

pela empresa deverá ser renovada antes que expire o seu prazo de matricula na 

plataforma do curso. O curso será exigido a frequência mínima de 100% nas atividades 

presenciais e virtuais EAD em todo curso caso houver presenciais. 
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3.10. Eventuais cumprimentos de dependências acontecerão em conformidade com o 

projeto do curso e as mesmas serão realizadas de acordo com cronograma estabelecido 

pela empresa responsável e secretaria de educação. 

3.11. À Foco Treinamento e Capacitações - ME, reserva-se o direito de não ministrar o 

curso cujo número de inscritos não atinja o mínimo de 60 inscritos. 

4. Fica estabelecido que a prefeitura e a secretaria municipal de educação deverão 

realizar as atividades de divulgação e inscrição dos candidatos aos cursos livres e 

gratuitos no seu município. 

5. A prefeitura e a secretaria não terão despesas extras orçamentárias com a realização 

destes cursos no seu município. 

 
 

6. Ficam assegurados que a empresa esta enquadrada como empresa de consultoria e 
assessoramento educacional, conforme legislação vigente: AUTORIZAÇÃO E 

VALIDADE DE CURSOS Conforme a lei nº. 9394/96, o Decreto nº. 5.154/04 e a Deliberação 

CEE 14/97 (Indicação CEE 14/97). 

8. A empresa Foco Treinamentos e Capacitações – ME usa plataformas de aprendizados 

e aperfeiçoamentos educacionais disponíveis com registros de seus diplomas com 

validade em todo território nacionais Brasileiro. 

 
 

Patos do Piauí PI, 14 de agosto de 2019. 
 

 

 
 

        Agenilson Teixeira Dias Tiago Rodrigues Ferreira 

Prefeito Municipal de Patos do Piauí  Diretor Geral Acadêmico 

MBA em gestão e auditória 
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FICHA DE INSCRIÇÃO E TERMO ANEXO 
 

 
 

NOME COMPLETO  

DATA NASCIMENTO  

TELEFONE WHATSAPP (89) (  ) CLARO  ( ) VIVO 
E-MAIL  

ENDEREÇO  

CIDADE  

ESTADO  

RG  

CPF  

CURSOS 

MATRICULADOS 
( ) Empreendedorismo ( ) Energia eólica e solar 

ASSINATURA  

 

Eu,  , declaro que, me comprometo a 

participar de curso ora matriculado na “Foco Treinamentos e Capacitações – ME”, 

ofertado em parceria com Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Educação via 

plataforma em EAD e semipresencial no próprio município de forma gratuita e sem 

mensalidades mensal e que para recebimento do meu diploma de conclusão irei arcar 

com a taxa nacional de emissão de certificados no valor de 65,00(sessenta e cinco reais) 

com pagamento direto via boleto e ou cartão de crédito ou debito conforme minha 

escolha liberado via plataforma ao final do curso antes de finalizar a entrega do relatório 

final do mesmo. 
 

 

  , de agosto de 2019. 

 

 
Assinatura:    

 

 
 

 RG 
 CPF 

 DIPLOMA OU 
DECLARAÇÃO 

*Marque com (x) os documentos recebidos no ato da inscrição. 
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