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ANEXO III

 
PERFIL PROFISSIONAL DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E

CONTINUADA
 
 

   CURSO PERFIL PROFISSIONAL

Administrador de
Banco de Dados

Implementa, administra, instala e realiza manutenção
em servidores de banco de dados. Documenta
todas as etapas do processo. Gerencia o sistema de
banco de dados e o acesso às informações.

Agente Cultural

Fomenta a difusão dos saberes culturais locais.
Auxilia na organização de eventos culturais e na
promoção de espaços de divulgação e valorização
de diversidades culturais. Incentiva a geração de
renda por meio da comercialização de produtos
artesanais produzidos na comunidade. Reconhece o
conceito de economia criativa (cooperativismo,
associativismo e economia solidária). Conhece
noções básicas de direitos humanos, sociais e
culturais.

Agente de
Informações
Turísticas

Informa e orienta sobre atrativos turísticos naturais
e culturais e informações inerentes à localidade.
Informa e orienta turistas sobre roteiros,
programações, serviços e produtos. Presta
informações
históricas, culturais e artísticas locais.

Agente de Limpeza
Urbana

Executa serviços operacionais de coleta de resíduos
sólidos domiciliares, seletivos, serviços de saúde e
serviços especiais para transporte e destinação final.

Contador de
Histórias

Seleciona, planeja, prepara e conta histórias para
diferentes perfis de público, utilizando-se de
recursos corporais, vocais e cênicos. Pode atuar em
espaços escolares e comunitários; em hospitais,
espaços culturais e de lazer; bibliotecas ou em
eventos específicos.
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Instalador e
Reparador de
Redes de
Computadores

Realiza manutenção e instalação em infraestrutura
física, sistemas operacionais, aplicativos e
equipamentos ativos de rede de computadores.

Monitor de
Dependência
Química

Auxilia no atendimento ao paciente. Atualiza e
confronta dados indispensáveis à formação do
histórico da evolução terapêutica do paciente.
Trabalha em campanhas e programas de
esclarecimento junto à comunidade e famílias. Busca
a valorização e preservação da vida e a redução do
uso de drogas.

Montador e
Reparador de
Computadores

Realiza manutenção em computadores. Documenta,
monta, instala, repara e configura computadores e
dispositivos de hardware (periféricos). Identifica,
Instala e configura sistemas operacionais e software
aplicativos.

Operador de
Computador

Utiliza sistemas operacionais, aplicativos e periféricos
na organização de dados e sistemas
computacionais.

Produtor
Agropecuário

Maneja de forma sustentável a fertilidade do solo,
dos recursos hídricos e dos recursos naturais.
Seleciona, produz e aplica insumos (sementes,
fertilizantes, defensivos, pastagens, concentrados,
sal mineral, medicamentos, vacinas). Desenvolve
estratégias para reserva de alimentação animal e
água. Realiza atividades de produção de mudas,
transplantio e plantio. Realiza tratos culturais. Realiza
colheita e pós-colheita (armazenamento,
beneficiamento e comercialização). Opera máquinas
e equipamentos. Maneja animais por categoria e
finalidade (criação, reprodução, alimentação,
sanidade). Comercializa animais. Desenvolve
atividade de gestão rural. Aplica a legislação para
produção e comercialização dos produtos
agropecuários.

Produtor de Queijo

Seleciona a matéria prima observando os padrões de
qualidade do leite. Realiza filtragem, coagulação,
dessoragem, enformagem, prensagem, salga e
maturação do queijo. Utiliza máquinas e
equipamentos específicos. Embala, rotula e
acondiciona o produto final.

Produtor de
Iogurte

Seleciona a matéria prima observando os padrões de
qualidade do leite. Desenvolve as etapas de
produção de iogurte. Utiliza máquinas e
equipamentos específicos. Segue os princípios das
boas práticas de fabricação de alimentos e zela pelas
condições de segurança no local de trabalho.

Produtor de Leite
Pasteurizado

Seleciona a matéria prima observando os padrões de
qualidade do produto e classifica os diferentes tipos
de leite. Realiza o controle do tratamento térmico e o
envase. Utiliza máquinas e equipamentos
específicos. Segue os princípios das boas práticas
de fabricação de alimentos e zela pelas condições de
segurança no local de trabalho

Programador Web

Desenvolve e mantém projetos para a web. Utiliza
linguagens de programação, banco de dados e
recursos para a segurança da informação. Utiliza
recursos de imagens, vídeos, animações, linguagens
de marcação e folha de estilo para desenvolvimento
web.
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Programador de
Dispositivos Móveis

Codifica, desenvolve e realiza manutenção de
programas para dispositivos móveis. Implementa
rotinas especificadas em projetos e documenta as
etapas do processo.

Vendedor

Apresenta os produtos e serviços da empresa.
Negocia e argumenta a venda. Prepara mercadorias
para venda. Presta serviços ao cliente. Demonstra
produtos. Executa a venda e a pós-venda. Expõe
mercadorias no ponto de venda. Registra a entrada
e a saída de mercadorias.

 

 

Documento assinado eletronicamente por Nayara Dias Pajeu
Nascimento, Reitora Substituta, em 15/07/2020, às 09:08,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, §
1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.ifto.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando
o código verificador 1036446 e o código CRC 443F31A1.
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Referência: Processo nº
23235.010064/2020-12 SEI nº 1036446
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