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LISTA dos cursos por eixo tecnológico
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Agente Comunitário de Saúde ...............................................12

Biotecnologia ........................................................................14

Enfermagem .........................................................................19

Farmácia ...............................................................................20

Meio Ambiente .....................................................................26

Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio ...........................37

Nutrição e Dietética ...............................................................28

Nutrição e Dietética integrado ao Ensino Médio ....................37

Órteses e Próteses .................................................................28

Prótese Dentária ...................................................................30

Saúde Bucal ..........................................................................31
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Automação Industrial ............................................................14

Automação Industrial integrado ao Ensino Médio .................35

Bioquímica ............................................................................14

Eletroeletrônica .....................................................................18

Eletromecânica .....................................................................18

Eletrônica ..............................................................................18

Eletrônica integrado ao Ensino Médio ...................................36

Eletrotécnica .........................................................................18

Eletrotécnica integrado ao Ensino Médio ..............................36

Instrumentação .....................................................................23

Manutenção Automotiva ......................................................24

Mecânica ...............................................................................25

Mecânica integrado ao Ensino Médio ....................................37

Mecatrônica ..........................................................................25

Mecatrônica integrado ao Ensino Médio .................................37

Metalurgia (Produção de Peças Metálicas) ..............................26

Metalurgia (Siderurgia) .........................................................26

Projetos Mecânicos................................................................30

Química .................................................................................30

Química integrado ao Ensino Médio ......................................37

 Desenvolvimento Educacional e Social
Orientação Comunitária  .......................................................28

 Gestão e Negócios
Administração .......................................................................11

Administração (EJA) ..............................................................39

Administração integrado ao Ensino Médio ............................35

Administração (Telecurso TEC) ..............................................40

Comércio ...............................................................................15

Comércio (Telecurso TEC) .......................................................40

Contabilidade ........................................................................16

Finanças ...............................................................................20

Gestão de Políticas Públicas ..................................................20

Legislativo .............................................................................23

Logística ................................................................................24

Logística integrado ao Ensino Médio .....................................37

Marketing ..............................................................................25

Marketing integrado ao Ensino Médio ...................................37

Secretariado ..........................................................................31

Secretariado (Telecurso TEC)..................................................40

Seguros .................................................................................32

Serviços Jurídicos ..................................................................32

Serviços Jurídicos integrado ao Ensino Médio .......................38

Transações Imobiliárias .........................................................33

 Informação e Comunicação
Informática ...........................................................................22

Informática integrado ao Ensino Médio.................................36

Informática para Internet ......................................................22

Informática para Internet integrado ao Ensino Médio ...........37 

Manutenção e Suporte em Informática .................................24

Programação de Jogos Digitais..............................................29

Redes de Computadores ........................................................30

Telecomunicações .................................................................33

Etecs (Ensino Técnico e Ensino Médio)

A divisão dos cursos por eixo tecnológico é estabelecida pelo Catálogo Nacional de Cursos 
Técnicos, elaborado pelo Ministério da Educação (MEC).
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 Produção Alimentícia
Agroindústria ........................................................................13
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Comunicação Visual integrado ao Ensino Médio ....................35
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Design de Móveis ...................................................................17

Fabricação de Instrumentos Musicais ....................................20

Instrumento Musical .............................................................23

Modelagem do Vestuário ......................................................27

Modelagem do Vestuário integrado ao Ensino Médio............37

Multimídia ............................................................................27

Paisagismo ............................................................................28

Processos Fotográficos ..........................................................29

Produção de Áudio e Vídeo ....................................................29

Regência ...............................................................................31

 Produção Industrial
Açúcar e Álcool ......................................................................11

Calçados ................................................................................15 

LISTA dos cursos por eixo tecnológico

Calçados (EJA) .......................................................................39 
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Curtimento ............................................................................16
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Zootecnia ..............................................................................34

 Segurança
Segurança do Trabalho ..........................................................32

Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio ................38

Turismo, Hospitalidade e Lazer
Agenciamento de Viagem .....................................................12

Cozinha .................................................................................16

Esportes e Atividade Física ....................................................19

Eventos .................................................................................19

Eventos integrado ao Ensino Médio .......................................36

Guia de Turismo .....................................................................21

Hospedagem .........................................................................21

Lazer .....................................................................................23

Museologia ...........................................................................27

Serviços de Restaurante e Bar ...............................................32

Turismo Receptivo .................................................................34

Etecs
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Gestão Ambiental ................................................................. 83

Hidráulica e Saneamento Ambiental ..................................... 86

Meio Ambiente e Recursos Hídricos ....................................... 89

Radiologia ............................................................................. 91

Sistemas Biomédicos ............................................................. 92

 Controle e Processos Industriais
Automação Industrial ............................................................ 80

Automação e Manufatura Digital .......................................... 80

Eletrônica Automotiva ........................................................... 83

Eletrônica Industrial .............................................................. 83

Gestão da Produção Industrial ............................................... 85

Manutenção de Aeronaves .................................................... 87

Manutenção Industrial .......................................................... 87

Materiais, Processos e Componentes Eletrônicos 

(Processos Eletrônicos) .......................................................... 87

Mecânica Automobilística ..................................................... 88

Mecânica de Precisão ............................................................ 88

Mecânica – Modalidade Processos de Produção.................... 88

Mecânica: Processos de Soldagem ........................................ 88

Mecanização em Agricultura de Precisão .............................. 89

Mecatrônica Industrial .......................................................... 89

Processos Metalúrgicos ......................................................... 90

Processos Químicos ............................................................... 90

Produção Industrial ............................................................... 90

Projetos de Estruturas Aeronáuticas ...................................... 91

Soldagem .............................................................................. 93

 Gestão e Negócios
Automação de Escritórios e Secretariado ............................... 80

Comércio Exterior .................................................................. 81

Gestão Comercial................................................................... 84

Gestão Empresarial ............................................................... 84

Gestão Financeira .................................................................. 84

Gestão de Recursos Humanos................................................ 85

Logística ................................................................................ 86

Logística Aeroportuária ......................................................... 87

Secretariado .......................................................................... 92

 Hospitalidade e Lazer
Eventos ................................................................................. 83

Gestão de Serviços ................................................................ 85

Gestão de Turismo. ................................................................ 85

 Informação e Comunicação
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Gestão da Tecnologia da Informação ..................................... 85

Informática para Negócios .................................................... 86
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A divisão dos cursos por eixo tecnológico é estabelecida pelo Catálogo Nacional de 
Cursos Superiores de Tecnologia, elaborado pelo Ministério da Educação (MEC).

Fatecs (Ensino de Graduação Tecnológica)

Fatecs
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Laura Laganá
Diretora Superintendente

publicação deste guia tem o objetivo de oferecer um panorama da presença 

do Centro Paula Souza em 160 municípios paulistas, nos ensinos Médio, Técnico, 

Técnico Integrado ao Ensino Médio e Superior Tecnológico, por meio da relação 

completa de cursos, Escolas Técnicas (Etecs) e Faculdades de Tecnologia (Fatecs) 

estaduais. Os perfis dos cursos, divididos em 12 eixos tecnológicos, também mostram que 

a instituição contempla os mais variados setores produtivos, dos tradicionais aos emergentes.

Autarquia do Governo do Estado, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência 

e Tecnologia, o Centro Paula Souza mantém mais de 280 mil alunos. A instituição desempenha 

papel fundamental na promoção do desenvolvimento econômico, na medida em que capta as 

demandas das diferentes regiões paulistas e forma profissionais capacitados para atendê-las.

A inclusão social é outro foco importante do Paula Souza: a maioria dos alunos matriculados 

em suas unidades (86% nas Etecs e 77% nas Fatecs) é oriunda da rede pública de ensino.

Além desta publicação se concentrar nas quatro modalidades de ensino mencionadas, 

o Centro Paula Souza oferece cursos de outros níveis – desde qualificação básica de trabalha-

dores, por meio da Formação Inicial e Educação Continuada, até pós-graduação stricto sensu 

(Programa de Mestrado em Tecnologia). Esperamos que este guia apresente de forma concisa e 

eficiente a abrangência da instituição em todas as regiões do Estado.
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Ensino Técnico e Ensino Médio

Confira a seguir os perfis dos
cursos e a localização das escolas

s Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) abrigam mais 
de 220 mil alunos nos ensinos Técnico, Técnico 

Integrado ao Ensino Médio e Médio. No Ensino 
Técnico, são oferecidos 123 cursos, divididos 

em 12 eixos tecnológicos. Este número inclui três cursos 
técnicos oferecidos na modalidade semipresencial, 24 
integrados ao Ensino Médio e dois integrados ao Ensino 
Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA). Os cursos duram três ou quatro semestres. 

O estreito relacionamento das escolas com empresas  
propicia a formação ideal para quem deseja ingressar 
rapidamente no mercado de trabalho. Os alunos das Etecs 
também se destacam no Ensino Médio. De acordo com 
a última avaliação do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem), referente a 2011, entre as 50 escolas públicas 
estaduais paulistas com melhor pontuação, 42 são Etecs. 

As inscrições para o Vestibulinho das Etecs são semestrais – 
exceto as do Ensino Médio e as dos cursos técnicos integra-
dos ao Ensino Médio, que ocorrem anualmente. Confira nas 
páginas www.centropaulasouza.sp.gov.br ou www.vesti-
bulinhoetec.com.br os cursos oferecidos a cada semestre.

Nos últimos anos, por meio do Plano de Expansão do 
Governo do Estado de São Paulo, houve um importante 
aumento no número de vagas e de unidades. Em 2006, 
eram 126. Até o fechamento desta edição, são 210 Etecs 
em funcionamento.
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ADMINISTRAÇÃO Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Adota postura ética na execução da rotina administrativa, na elaboração do planejamento da produção e materiais, recursos humanos, fi-
nanceiros e mercadológicos. Realiza atividades de controles e auxilia nos processos de direção utilizando ferramentas da informática básica. 
Fomenta ideias e práticas empreendedoras. 

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
 Onde estudar: 

Adamantina
Americana
Amparo
Araraquara
Assis
Atibaia
Avaré
Barra Bonita
Batatais
Bauru
Bebedouro
Birigui
Caçapava
Cachoeira Paulista
Cafelândia
Cajamar
Campinas
Campo Limpo Paulista
Cândido Mota
Capão Bonito
Caraguatatuba
Carapicuíba
Casa Branca

Ituverava
Jacareí
Jaú
Jundiaí
Leme
Limeira
Lins
Mairinque
Marília
Mauá
Miguelópolis
Mococa
Mogi das Cruzes
Mogi Guaçu
Mogi Mirim
Mongaguá
Monte Alto
Monte Mor
Nova Odessa
Novo Horizonte
Olímpia
Orlândia
Osasco

Osvaldo Cruz
Palmital
Paraguaçu Paulista
Pindamonhangaba
Piracicaba
Piraju
Pirassununga
Poá
Porto Ferreira
Presidente Prudente
Presidente Venceslau
Rancharia
Registro
Ribeirão Pires
Ribeirão Preto
Rio Claro
Rio das Pedras
Santa Bárbara D’Oeste
Santa Cruz do Rio Pardo
Santa Isabel
Santa Rita do Passa Quatro
Santos
São Bernardo do Campo

Catanduva
Cotia
Cruzeiro
Diadema
Espírito Santo do Pinhal
Fernandópolis
Ferraz de Vasconcelos
Franca
Francisco Morato
Franco da Rocha
Garça
Guaratinguetá
Guariba
Hortolândia
Ibaté
Igarapava
Ipaussu
Itanhaém
Itapetininga
Itapeva
Itapira
Itararé
Itatiba

São Carlos
São Joaquim da Barra
São José do Rio Pardo
São José dos Campos
São Manuel
São Pedro
São Roque
São Sebastião
São Simão
Serrana
Sorocaba
Suzano
Taquaritinga
Taquarituba
Taquarivaí
Tatuí
Taubaté
Teodoro Sampaio
Tietê
Tupã
Vargem Grande do Sul
Vera Cruz
Votuporanga

AÇÚCAR E ÁLCOOL Eixo Tecnológico: Produção Industrial
O técnico em Açúcar e Álcool controla e supervisiona processos tecnológicos da produção de açúcar, álcool e subprodutos. Efetua análises 
de matérias-primas e produtos na industrialização da cana-de-açúcar. Faz controle de qualidade e aplica normas seguidas pela empresa. 
Compõe equipes de programas e procedimentos de segurança e análise de riscos.

  Mercado de Trabalho: Usinas de açúcar e álcool, destilarias, empresas distribuidoras de combustíveis e de produção e venda de 
insumos industriais, fazendas e cooperativas de cana-de-açúcar, laboratórios de análises, instituições públicas.

Adamantina
Araçatuba
Araras
Assis

Barretos
Cabrália Paulista
Cafelândia
Cândido Mota

Catanduva
Dracena
Fernandópolis
Igarapava

Ilha Solteira
Osvaldo Cruz
Ourinhos
Paraguaçu Paulista

Presidente Prudente
Quatá
Rio das Pedras
Santa Cruz do Rio Pardo

 Onde estudar: 
Santa R. do Passa Quatro
São Manuel
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Cursos oferecidos pelas Etecs
AGENCIAMENTO VIAGEM Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Apto a desenvolver atividades de venda e serviço de pós-venda de produtos turísticos, o técnico em Agenciamento de Viagem elabora ro-
teiros de viagem, pacotes turísticos, emissão de bilhetes e orientação ao viajante. Realiza consultoria de viagens sobre roteiros e destinos, 
em conformidade com as demandas da atividade turística e executa serviços de guiamento.

 Mercado de Trabalho: Agências de viagem e operadoras, transportadoras turísticas, organismos turísticos públicos e privados.
 Onde estudar:  Araraquara, Batatais, Guaratinguetá, Itu, Mogi das Cruzes, Santo André, Santos, São Paulo, Sorocaba

 Mercado de Trabalho: SUS - Programa de Saúde da Família, SUS - Programa de Agentes Comunitários de Saúde

 Onde estudar: Adamantina, Palmital, Taquaritinga, Taquarituba  

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Forma o profissional que atua na promoção, prevenção e proteção, orientando e acompanhando famílias e grupos em seus domicílios e, 
por meio de processos educativos, os encaminha aos serviços de saúde. Planeja e realiza mapeamento e cadastramento de dados sociais, 
demográficos e de saúde, consolidando e analisando as informações. Participa da elaboração, implementação, avaliação e reprogramação 
do plano de ação local de saúde. 

 Mercado de Trabalho: Empresas de produção, consultoria agrícola e ambiental, prestação de serviços, paisagismo, mapeamento e 
topografia, empresas agroindustriais, instituições públicas / privadas de pesquisa, educação e extensão rural, cooperativas, propriedades 
rurais, comércio de máquinas, equipamentos, implementos e insumos agrícolas.

 Onde estudar: Votuporanga

AGRICULTURA Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Capacitado para planejar e acompanhar a colheita e a pós-colheita, o técnico em Agricultura auxilia na implantação e no gerenciamento 
de sistema de controle de qualidade na produção. Identifica e aplica técnicas mercadológicas para a distribuição e comercialização. Elabora 
laudos, perícias, pareceres e relatórios. Orienta produtores rurais. Supervisiona e faz estudos e análises de viabilidade econômica, finan-
ceira, social, política e ambiental. 

 Onde Estudar:  Jacareí, Jundiaí, Paraguaçu Paulista, Presidente Prudente, Rio Claro, Votuporanga

AGRIMENSURA Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Forma o profissional que coleta, processa, analisa e gerencia dados de campo utilizando tecnologias espaciais e de geoprocessamento.  
Executa levantamentos topográficos em geral e georreferenciados, cadastramento multifinalitário e representa graficamente aspectos 
naturais e artificiais. Avalia terras, realiza cálculos de volumes de corte e aterro, efetua locação de obras rurais, civis, industriais, de trans-
portes, de drenagem, de saneamento e de meio ambiente. Acompanha e fiscaliza projetos.

  Mercado de Trabalho: Instituições públicas, empresas de representação de vendas de equipamentos e softwares, engenharia, logís-
tica, consultoria e treinamento, construção civil, telecomunicações, aerolevantamento, agricultura de precisão, serviços de pavimentação, 
meio ambiente e de ecologia, instituições de pesquisa.

 Onde estudar: Piedade, Taquarivaí 

AGROECOLOGIA Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Fundamentado em princípios agroecológicos e técnicas de sistemas orgânicos de produção, o técnico em Agroecologia atua em sistemas 
de produção agropecuária e extrativista e nas atividades de preservação dos recursos hídricos, do solo, da fauna e da flora silvestre. Orienta 
sobre o controle natural e biológico dos insetos, doenças e plantas espontâneas. Realiza atividades de educação ambiental. Participa de 
ações integradas de agricultura familiar considerando a sustentabilidade da pequena propriedade e os sistemas produtivos. 

 Mercado de Trabalho: Certificadoras de produtos da agricultura de base ecológica, empresas produtoras e fornecedoras de insumos 
agroecológicos, de prestação de serviços, instituições públicas/privadas de pesquisa, educação e extensão rural, de produção agropecuária 
sustentável, cooperativas e associações.
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 Onde estudar: Cândido Mota, Cerqueira César, Garça, Itapetininga, Jales, Monte Aprazível, Paraguaçu Paulista, Piedade, Presidente 
Prudente, Rancharia, Teodoro Sampaio, Vera Cruz 

AGROINDÚSTRIA Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia
O técnico em Agroindústria planeja, monitora e operacionaliza o processamento de alimentos na área de laticínios, carnes, beneficiamento 
de grãos, cereais, frutos e hortaliças. Auxilia e atua na elaboração, aplicação e avaliação de programas preventivos, de higienização e 
sanitização da produção agroindustrial. 
Atua em sistemas para diminuição do impacto ambiental dos processos de produção do setor. Implementa e gerencia sistemas de controle 
de qualidade e aplica técnicas mercadológicas competitivas, adequadas à distribuição e comercialização dos produtos.

 Mercado de Trabalho: Indústrias de alimentos, bebidas e cereais, redes de comercialização de alimentos, agroindústria, laboratórios 
de controle de qualidade, instituições de pesquisa e de iniciação científica.

 Onde estudar: Adamantina, Andradina, Bebedouro, Cerqueira César, Franca, Jales, Mirassol, Palmital, Penápolis, Piedade, Taquarivaí, 
Votuporanga

AGRONEGÓCIO Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Visando o aumento da eficiência do mercado agrícola e agroindustrial, o técnico em Agronegócio aplica técnicas de gestão e de comer-
cialização, avalia custos de produção e aspectos econômicos para a introdução de novos produtos e serviços. Idealiza ações de marketing 
aplicadas ao agronegócio. Auxilia a organização e execução de atividades de gestão do negócio rural, inclusive empreendimentos da agri-
cultura familiar. Participa de sistemas de gestão ambiental e de promoção do desenvolvimento tecnológico e social, visando à qualidade e 
à sustentabilidade do empreendimento. Orienta produtores e trabalhadores rurais na organização de associações e cooperativas.

 Mercado de Trabalho: Propriedades rurais, estabelecimentos comerciais e agroindustriais. Empresas de assistência técnica, consul-
toria, extensão rural e pesquisa. Cooperativas e associações de produtores. 

 Onde estudar: 
Adamantina
Cabrália Paulista
Cândido Mota
Cerqueira César

Dracena
Franca
Garça
Igarapava

Itapetininga
Jacareí
Jales
Jaú

Jundiaí
Miguelópolis
Monte Aprazível
Paraguaçu Paulista

Penápolis
Presidente Prudente
Quatá
Santa Cruz do Rio Pardo

Taquarivaí
Vera Cruz

AGROPECUÁRIA Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Forma o profissional que planeja, executa, acompanha e avalia projetos agropecuários e agroindustriais, em suas diversas etapas e ativida-
des, supervisionando a produção agropecuária. Administra empresas rurais e promove a industrialização e a comercialização de produtos. 
Experimenta, testa, desenvolve e melhora métodos e tecnologias de produção sustentável. Executa pesquisas e análises laboratoriais. 
Presta assistência e consultoria técnica, orientando sobre a produção, a comercialização e a biosseguridade do setor.
Promove diferentes formas de organização social, extensão e capacitação rural e o desenvolvimento da visão de sustentabilidade da pro-
dução agropecuária.

 Mercado de Trabalho: Empresas agropecuárias e agroindustriais, de prestação de serviços, agroquímicos, fertilizantes, de máqui-
nas, equipamentos e implementos agrícolas, destilarias e usinas de açúcar e álcool, instituições públicas e privadas de pesquisa, educação 
e extensão rural, cooperativas agropecuárias e fazendas, consultorias e assistência técnica.
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 Onde estudar: Barretos, Casa Branca, Jales, Jundiaí, Mococa, Quatá, Santa Cruz do Rio Pardo, São Paulo, Sorocaba, Taquaritinga, 
Vargem Grande do Sul

ALIMENTOS Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia
O técnico em Alimentos está apto a atuar no processamento e conservação de matérias-primas, produtos e subprodutos da indústria 
alimentícia e de bebidas, realizando análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. Auxilia no planejamento, na coordenação e 
controle de atividades do setor. Realiza a sanitização das indústrias alimentícias e de bebidas. Controla e corrige desvios nos processos 
manuais e automatizados. Acompanha a manutenção de equipamentos. Participa do desenvolvimento de novos produtos e processos.

 Mercado de Trabalho: Indústrias de alimentos e bebidas, entrepostos de armazenamento e beneficiamento, laboratórios, institutos 
de pesquisa e consultoria, órgãos de fiscalização sanitária e proteção ao consumidor, indústria de insumos para processos e produtos. 

 Onde Estudar: Botucatu, Itatiba, Matão, Mococa, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Piracicaba, Ribeirão Preto, São Bernardo 
do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
O técnico em Automação Industrial é o profissional que projeta, instala, programa, integra e realiza a manutenção em sistemas aplicados à 
automação e controle; analisa especificações de componentes e equipamentos que compõem sistemas automatizados; coordena equipes 
de trabalho e avalia a qualidade de dispositivos e sistemas automatizados. Programa, opera e mantém os sistemas automatizados respei-
tando normas e técnicas de segurança.

 Mercado de Trabalho: Indústrias petroquímicas, automobilísticas, alimentícias e de energia, laboratórios de controle de qualidade, 
de manutenção e pesquisa, empresas de prestação de serviços e como profissional autônomo.

BIOQUÍMICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

 Onde estudar: Campinas

O técnico em Bioquímica realiza análises químicas, bioquímicas, microbiológicas, imunológicas, de líquidos, fluídos biológicos, sensoriais e 
bromatológicas, organizando o trabalho conforme normas de segurança, saúde ocupacional e preservação ambiental.

 Mercado de Trabalho: Indústrias químicas, farmacêuticas, alimentícias, de papel e celulose, de cosméticos. Laboratórios de análises 
clínicas, de pesquisas e farmácias de manipulação, de análises forenses.

Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde

 Onde estudar: Campinas

O técnico em biotecnologia é o profissional que auxilia os profissionais de nível superior no desenvolvimento de culturas in vivo e in vitro e 
de marcadores moleculares, cultivando microrganismos, tecidos animais e vegetais para multiplicação celular, macerando tecidos animais 
e vegetais, extraindo, replicando, sequenciando e quantificando DNA. Prepara meios de cultura e soluções; providencia materiais aplicados 
à biotecnologia. Atua na produção e análise de imunobiológicos: vacinas, diluentes e kits de diagnóstico. Colabora com atividades de 
perícia criminal e investigação genética tais como exames de paternidade e detecção de patógenos. Analisa o controle do crescimento de 
microrganismos na indústria alimentícia e farmacêutica. Auxilia na produção de produtos biotecnológicos de interesse comercial, espe-
cialmente combustíveis renováveis. Pesquisa a contaminação e a poluição na água, ar e do solo por microrganismos. Analisa substâncias 
e compostos biológicos e controla o funcionamento de equipamentos de laboratório. Pode criar animais para experimentos seguindo as 
normas de bioética.

 Mercado de Trabalho: Universidades, institutos de pesquisa de biotecnologia, genética e bioengenharia, assim como laboratórios 
de biotecnologia, indústrias químicas e farmacêuticas, incubadoras, laboratórios clínicos, indústria ou laboratórios de produção de imu-
nobiológicos, indústrias de alimentos. 

BIOTECNOLOGIA
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 Onde estudar: Espírito Santo do Pinhal, Franca

CAFEICULTURA Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Trabalhando de acordo com as normas de segurança e saúde no trabalho e ambiental, o técnico em Cafeicultura participa do planejamento, 
da execução e do monitoramento dos processos de implantação e manejo da cultura de café. Gerencia a colheita e o processamento da 
pós-colheita. Colabora nos processos de comercialização e acompanhamento do mercado do café. Auxilia na implantação e no acompa-
nhamento dos sistemas de controle de qualidade. Atua em atividades de assistência técnica, extensão rural e formas de organização social.

 Mercado de Trabalho: Empresas de produção e consultoria agrícola, instituições de assistência técnica, extensão rural e pesquisa, comércio 
do agronegócio café, indústrias de insumos agropecuários, cooperativas e associações.

 Onde estudar: Birigui

CALÇADOS Eixo Tecnológico: Produção Industrial
O técnico em Calçados executa as operações relativas à fabricação de calçados tais como corte, preparação, costura, pré-fabricação, monta-
gem e acabamento. Modela e executa a produção de calçados. Auxilia e atua no planejamento, na programação e no controle dos processos 
de produção. Prevê a utilização de materiais, equipamentos e recursos humanos para a produção.

 Mercado de Trabalho: Indústria e comércio de couro e calçados, assistência técnica de produtos para indústria calçadista e courista.

 Onde estudar: São Paulo

CANTO Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Forma o profissional que interpreta obras musicais de repertórios diversos, desenvolvendo atividades de performance vocal ao vivo e em 
estúdios de gravação – recitais, óperas, musicais, espetáculos teatrais, shows e eventos. Colabora musicalmente em projetos culturais e 
atividades de ensino de música e artes cênicas. Trabalha com diferentes gêneros e estilos musicais. Elabora textos técnicos de acordo com os 
fundamentos e com a terminologia da área profissional. 

 Mercado de Trabalho: Corais, conjuntos de música popular e folclórica, grupos de câmara, estúdios de gravação, rádio, televisão, 
novas mídias e espaços alternativos de interação social, lazer e cultura. 

 Onde estudar: Campinas

CELULOSE E PAPEL Eixo Tecnológico: Produção Industrial
O técnico em Celulose e Papel colabora no planejamento, coordenação e supervisão dos processos de obtenção da celulose e de fabricação de 
papel. Atua no controle e operação de plantas industriais. Realiza ensaios e análises químicas, físicas e físico-químicas de matérias-primas e 
produtos. Avalia o impacto ambiental dos materiais e processos utilizados na obtenção da celulose e fabricação de papel.

 Mercado de Trabalho: Indústrias e fornecedores de matérias-primas e equipamentos, empresas de comercialização de papel, de trata-
mento de água e efluentes, e laboratórios de calibração e certificação.

COMÉRCIO Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Visando à competitividade no mercado e atendendo a diretrizes organizacionais, o técnico em Comércio aplica métodos de comercialização 
de bens e serviços, comunica previsões e demandas aos fornecedores. Efetua controle quantitativo e qualitativo de produtos e procede 
a sua armazenagem no estabelecimento comercial. Operacionaliza planos de marketing e comunicação, logística, recursos humanos e 
comercialização.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

 Onde estudar: 
Batatais
Cachoeira Paulista 
Cerquilho

Ibitinga
Ilha Solteira
Jales

Leme
Lençóis Paulista
Mogi Mirim

Novo Horizonte
Osvaldo Cruz
Presidente Venceslau 

Piracicaba
Santa Rosa de Viterbo
São Paulo
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 Onde estudar: Americana, Carapicuíba, Guaratinguetá, Leme, São Paulo

COMUNICAÇÃO VISUAL Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Projeta e executa projetos de comunicação visual de diferentes gêneros e formatos gráficos para peças publicitárias como livros, portais, 
painéis, folderes, jornais. Desenvolve e emprega elementos criativos e estéticos. Cria ilustrações, aplica tipografias, desenvolve elementos 
de identidade visual de peças. Controla, organiza e armazena materiais físicos e digitais da produção gráfica.

 Mercado de Trabalho: Agências de publicidade, editoras, bureau gráficos, escritórios de design e gráficas. 

CONTABILIDADE Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
É o profissional que desempenha tarefas relativas à contabilidade e à administração das organizações. Analisa a documentação contábil e 
elabora planos de contas. Organiza, controla e arquiva documentos relativos à atividade contábil/administrativa e controla as movimen-
tações. Constitui e regulariza empresas, identifica documentos e informações, atende à fiscalização e procede a consultoria empresarial. 
Executa a contabilidade geral, operacionaliza a contabilidade de custos e efetua contabilidade gerencial. Administra o departamento de 
pessoal e realiza controle patrimonial.

 Mercado de Trabalho: Escritórios de contabilidade, órgãos governamentais, departamentos de contabilidade de empresas comer-
ciais, industriais e de serviços. 

 Onde estudar: 
Adamantina
Americana
Amparo
Araraquara
Assis
Barra Bonita
Batatais
Caraguatatuba
Cerqueira César

Embu das Artes
Franca
Francisco Morato
Ibaté
Ibitinga
Ipaussu
Itararé
Ituverava

Lençóis Paulista
Mairinque
Marília
Mogi Guaçu
Mogi Mirim
Novo Horizonte
Olímpia
Orlândia

Osasco
Osvaldo Cruz
Palmital
Peruíbe
Piracicaba
Pirassununga
Praia Grande
Presidente Prudente

Presidente Venceslau
Rancharia
Ribeirão Pires
Santa Cruz do Rio Pardo
Santana de Parnaíba
Santos
São Bernardo do Campo
São Paulo

São Pedro
São Roque
Sorocaba
Suzano
Taquarituba
Taubaté
Tupã
Votuporanga

 Onde estudar: Guarujá, Mairinque, Piedade, Pindamonhangaba, Santo André, São Paulo

COZINHA Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
É o profissional que planeja, organiza, executa e supervisiona o trabalho em serviços de alimentação. Atua na organização da cozinha, na 
elaboração do mise en place, selecionando e preparando a matéria-prima. Participa da elaboração e organização dos pratos do cardápio. 
Executa cortes e métodos de cocção, utilizando as práticas de manipulação de alimentos. Opera e mantém em bom estado os utensílios, 
equipamentos e maquinário de cozinha. Armazena os gêneros alimentícios e controla estoque, consumo e custos.

 Mercado de Trabalho: Restaurantes, bares, meios de hospedagem, refeitórios, catering, bufê, cruzeiros marítimos e embarcações.

CURTIMENTO Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Atua nas diferentes etapas do processo de curtimento de peles e couros. Classifica, controla a qualidade do produto, coordena o desen-
volvimento de amostras, atua na manufatura, na assistência técnica e venda de produtos couristas. Realiza operações e processos de 
curtimento, acabamento molhado, secagem, pré-acabamento e acabamento para produção de couros. Desenvolve processos visando à 
sustentabilidade dos produtos acabados. Supervisiona equipes de trabalho, atua de forma ética, respeitando procedimentos, normas téc-
nicas, ambientais, de qualidade, saúde e segurança.

 Mercado de Trabalho: Curtumes, setores de ribeira e curtimento, setores de recurtimento/tingimento/engraxe/laboratório de de-
senvolvimento de artigos de couro, laboratório, tratamento de águas e resíduos e esgotos, vendas, desenvolvimento de produtos químicos.

 Onde estudar: Franca
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DANÇA Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Desenvolve atividades ligadas à criação e à execução de dança, atuando como bailarino, dançarino, diretor ou assistente de palco. Emprega 
técnicas de dança e recursos de improvisação, em espaços cênicos, como formas de expressão corporal. Atua como instrutor ou arte edu-
cador em espaços não formais.

 Mercado de Trabalho: Casas de espetáculo, teatros e espaços alternativos de interação social, lazer e cultura, corpos de baile, festi-
vais, mostras e eventos de naturezas diversas, instituições públicas, privadas e terceiro setor.

 Onde estudar: São Paulo

DESENHO DE CONSTRUÇÃO CIVIL Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Desenvolve atividades relativas ao estudo do planejamento de projetos e de obras, sob a ótica de aspectos técnico-econômicos, socioam-
bientais, urbanísticos, históricos e legais. Analisa projetos e define a metodologia de trabalho, dimensionando a equipe de desenhistas e 
determinando os prazos para de elaboração. Prepara orçamentos. Executa desenhos técnicos de projetos. Utiliza, no desenvolvimento das 
suas atividades, ferramentas gráficas tradicionais, computacionais e maquetes.

 Mercado de Trabalho: Empresas públicas, privadas, do terceiro setor, de maquetes físicas e eletrônicas, escritórios de projetos de 
arquitetura, engenharia civil e/ou infraestrutura e de instalações, imobiliárias e construtoras, profissional autônomo.

 Onde estudar: Santo André, Santos, São Paulo, Sorocaba, Tupã

DESIGN DE MÓVEIS Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Utilizando conceitos de sustentabilidade, desenvolve esboços e perspectivas; realiza estudos volumétricos e maquetes convencionais 
e eletrônicas; aplica aspectos ergonômicos ao projeto. Pesquisa e define materiais, ferragens e acessórios. Elabora documentação 
técnica normatizada. Acompanha processos de produção. 

 Onde estudar: São Paulo

 Mercado de Trabalho: Escritório de design, indústrias moveleiras, lojas de móveis e de decoração, representações comerciais.

DESIGN DE INTERIORES Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
O técnico participa da elaboração e da execução de projetos de espaços residenciais, comerciais e exposições, visando à estética, à melhoria 
dos aspectos funcionais, ergonômicos dos ambientes, para atender às necessidades dos usuários. Desenvolve esboços, perspectivas e dese-
nhos de acordo com normas técnicas. Planeja e organiza o espaço, identificando elementos básicos para a concepção do projeto. Representa 
os elementos de projeto no espaço bidimensional e tridimensional, aplicando métodos de representação gráfica.

 Mercado de Trabalho: Escritórios de design, empresas e escritórios de projetos de interiores, construtoras e imobiliárias, lojas de 
móveis e decoração, shoppings e outros estabelecimentos comerciais.

 Onde estudar: Americana, Amparo, Jundiaí, Mogi das Cruzes, Porto Ferreira, Ribeirão Preto, Santo André, São Paulo, Sorocaba

 Onde estudar: 
Americana
Amparo
Capão Bonito

Lins
Mogi das Cruzes
Mongaguá

Jaú
Jundiaí
Lençóis Paulista

Catanduva
Cruzeiro
Itapeva

Ourinhos
Ribeirão Preto
Santo André

EDIFICAÇÕES Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Desenvolve e executa projetos. Planeja a execução, elabora orçamento e memorial descritivo. Supervisiona a realização de diferentes etapas 
do processo construtivo. Presta assistência técnica no estudo e desenvolvimento de projetos, pesquisas e controle tecnológico de materiais. 
Orienta e coordena serviços de manutenção de equipamentos e de instalações. Orienta na assistência técnica para compra, venda e utiliza-
ção de produtos e equipamentos especializados.

 Mercado de Trabalho: Empresas públicas, privadas e do terceiro setor na área de Construção Civil e interfaces, escritórios de projetos 
e de construção civil, canteiros de obras.

Santos
São José do Rio Preto
São Paulo

São Vicente
Tatuí
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ELETROELETRÔNICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Planeja serviços de manutenção e instalação e realiza manutenções preventivas, preditivas e corretivas. Instala sistemas e componentes.  
Realiza medições e testes, como também desenvolve e executa projetos de instalações elétricas, circuitos eletrônicos e automação. Elabora 
documentação técnica. Planeja, instala e faz a manutenção de equipamentos e instalações eletroeletrônicas industriais. Projeta e instala 
sistemas de acionamento e controle. Propõe o uso eficiente da energia elétrica. Elabora, desenvolve e executa projetos de instalações 
elétricas em edificações em baixa tensão.

 Mercado de Trabalho: Indústria eletroeletrônica, de manufatura e de processos, empresas de manutenção e automação, labora-
tórios de controle e de qualidade, de manutenção e pesquisa, empresas de consultoria na área, desenvolvimento de projetos e prestação 
de serviços.

 Onde estudar: Limeira, Rio Claro, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Joaquim da Barra, São Paulo

ELETROMECÂNICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
O curso forma profissionais para atuar no projeto e na execução de instalações elétricas e mecânicas de equipamentos industriais, 
conforme especificações técnicas, normas de segurança e com responsabilidade ambiental. O técnico também exerce atividades de 
planejamento e execução da manutenção elétrica e mecânica de equipamentos industriais, além de projeto, de instalação e de manuten-
ção de sistemas de acionamento elétrico e mecânico.

 Mercado de Trabalho: Empresas de manutenção e automação industrial, indústrias, laboratórios de controle de qualidade, de ma-
nutenção e de pesquisa, concessionárias do setor de energia.

 Onde estudar: Guaratinguetá, Itatiba

ELETRÔNICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Participa do desenvolvimento de projetos. Executa a instalação e a manutenção de equipamentos e sistemas eletrônicos e de automação. 
Faz medições e testes com equipamentos eletrônicos. Realiza procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equipa-
mentos eletrônicos.

 Mercado de Trabalho: Indústrias, laboratórios de controle de qualidade e de manutenção, empresas de informática, de telecomu-
nicações e de produtos eletrônicos.

 Onde estudar: 
Cachoeira Paulista
Campinas
Franca

Garça
Itatiba
Matão

Mococa
Mogi das Cruzes
Ourinhos

Piraju
Pirassununga
Ribeirão Preto

Santo André
Santos
S. Bernardo do Campo

São Caetano do Sul 
São Carlos
São José do Rio Preto

São Paulo 
Sorocaba

ELETROTÉCNICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
O técnico instala, opera e mantém elementos de geração, transmissão e distribuição de energia. Participa da elaboração e do desenvolvi-
mento de instalações elétricas e de infraestrutura para sistemas de telecomunicações em edificações. Planeja e executa a instalação e a 
manutenção de equipamentos e instalações. Aplica medidas para o uso eficiente da energia e de fontes energéticas alternativas. Participa 
do projeto e instala sistemas de acionamentos elétricos. Executa a instalação e manutenção de iluminação e sinalização de segurança. 

 Mercado de Trabalho: Concessionárias do setor de energia elétrica, indústrias. 

 Onde estudar: 
Amparo
Araras
Botucatu

Piracicaba
Piraju
Ribeirão Preto

Itapeva
Jaú 
Mococa

Campinas 
Franca 
Ilha Solteira

Mogi das Cruzes 
Mogi Guaçu
Ourinhos

Santos
São Carlos
São José do Rio Preto

São Paulo
Sorocaba
Tatuí
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ENFERMAGEM Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação dos processos saúde-doença. Colabora com o atendimento das necessidades 
de saúde do paciente/cliente, família e comunidade, em todas as faixas etárias. Desenvolve ações de educação para o autocuidado, bem 
como de segurança no trabalho e de biossegurança nas ações de enfermagem. Promove ações de orientação e preparo do paciente para 
exames. Presta assistência de enfermagem a pacientes clínicos e cirúrgicos em qualquer fase do ciclo vital. Participa de uma equipe mul-
tiprofissional com visão crítica e reflexiva, atuando de acordo com princípios éticos. Exerce ações de cidadania e de preservação ambiental.

 Mercado de Trabalho: Instituições hospitalares, ambulatoriais, clínicas, empresas, serviços sociais, serviços de urgência, unidades 
básicas de saúde, Programa Saúde da Família, home care (domicílio) e instituições de longa permanência para idosos.

 Onde estudar: 
Adamantina
Amparo
Araraquara
Araras
Assis
Atibaia
Barretos
Barueri
Batatais

Marília
Matão
Mococa
Mogi Mirim
Mongaguá
Monte Aprazível
Orlândia
Osvaldo Cruz
Ourinhos

Palmital
Piracicaba
Pirassununga
Presidente Venceslau
Rio Claro
Santa Bárbara D’Oeste
Sta. Cruz do Rio Pardo
Sta. Rita do Passa Quatro
São Carlos

Dracena
Franca
Garça
Ilha Solteira
Itapeva
Itapetininga
Jales
Jaú
Lins

Bauru
Birigui
Botucatu
Cachoeira Paulista
Cafelândia
Campo Limpo Paulista
Casa Branca
Catanduva
Cruzeiro

São José do Rio Preto
São Paulo
São Roque
São Vicente
Sorocaba
Suzano
Taquaritinga
Tupã

EVENTOS Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Profissional auxilia e atua no planejamento, na organização, na coordenação e na execução dos serviços de apoio técnico e logístico, uti-
lizando o protocolo e etiqueta formal. Realiza procedimentos administrativos e operacionais. Recepciona e promove serviços de eventos. 
Planeja e participa da confecção de ornamentos decorativos. Coordena o armazenamento e manuseio de gêneros alimentícios servidos 
em eventos.

 Onde estudar:
Americana
Amparo

 Mercado de Trabalho: Empresas de eventos, centro de convenções, hotéis, parques de exposições, prestadoras de serviços para 
eventos, órgãos públicos, cruzeiros marítimos, restaurantes e bufê.

Batatais
Cotia

Guarujá
Ilha Solteira

Itapetininga
Limeira

Mococa
Novo Horizonte

Ribeirão Pires
Santana de Parnaíba

São Paulo
São Roque

São Sebastião

ESPORTES E ATIVIDADE FÍSICA Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Forma o profissional que desenvolve e organiza programas de atividades físicas e esportivas – da captação, otimização de recursos finan-
ceiros, materiais e humanos, a realização de eventos e atividades rotineiras até a disseminação da prática da atividade física e do esporte na 
sociedade. Planeja espaços e a utilização de equipamentos, conforme a atividade ou evento. Presta atendimento ao público, a empresas e 
instituições. Identifica necessidades e potencialidades da área esportiva. Trabalha em equipe e proativamente, respeitando os princípios da 
ética profissional, das relações humanas e ambientais, sob a supervisão de um profissional de nível superior de Educação Física.

 Onde estudar: São Paulo

 Mercado de Trabalho: No setor público (centros esportivos, centros de treinamento específicos, parques públicos, eventos, projetos 
e programas esportivos de âmbito público),setor privado (parques temáticos, colônias de férias e acampamentos, clubes, escolas de 
esporte, eventos, projetos e programas esportivos de âmbito privado, federações esportivas), e terceiro  setor (associações comunitárias, 
de funcionários, estudantis, ONGs, Ocips, entre outros).
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FARMÁCIA Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Realiza operações farmacotécnicas em pequena e larga escala, identificando e classificando os diferentes tipos de produtos e de formas 
farmacêuticas, sua composição e técnica de preparação. Auxilia na manipulação das diversas formas farmacêuticas alopáticas, fitoterápicas 
e homeopáticas, assim como de cosméticos, realiza documentação e registro de atividades e procedimentos, sob a supervisão do farma-
cêutico. Executa as rotinas de compra, armazenamento e dispensação de produtos, manutenção e logística de estoque, além de controle de 
qualidade de matérias-primas farmacêuticas, produtos em processo e acabados. Utiliza técnicas de atendimento ao cliente, orientando-o 
sobre o uso correto e a conservação dos medicamentos.

 Onde estudar: Batatais, Casa Branca, Ituverava, Leme, Mococa, Orlândia, Osvaldo Cruz, Praia Grande, Santa Rosa de Viterbo, São Paulo, Tupã

 Mercado de Trabalho: Drogarias, postos de saúde, postos de medicamentos, farmácias de manipulação, indústrias farmacêuticas, 
unidades básicas de saúde, hospitais, distribuidoras de medicamentos, insumos e correlatos.

FLORESTAS Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
O técnico atua na produção de mudas florestais, na extração e no beneficiamento da madeira. Executa os processos de produção, de manejo 
sustentável e de industrialização dos recursos de origem florestal. Orienta a prática florestal de menor impacto ambiental. Inventaria flo-
restas. Administra unidades de conservação e de produção florestal. Atua na preservação e na conservação ambiental de projetos florestais. 
Fiscaliza e monitora fauna e flora silvestres.

 Onde estudar: Jacareí, Penápolis, Presidente Prudente, Rio das Pedras, Taquarivaí

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor, indústrias de papel e celulose, instituições de pesquisa, 
assistência técnica e extensão rural, parques e reservas naturais, indústrias de silvicultura e exploração florestal. 

FINANÇAS Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
O técnico em Finanças é o profissional que efetua atividades nas negociações bancárias e nos setores de tesouraria, contabilidade, análise 
de crédito, orçamento empresarial, custos e formação de preços. Identifica os diversos indicadores econômicos e financeiros e sua impor-
tância para análise financeira. Interpreta demonstrativos financeiros. Realiza fluxo de caixa, lançamentos financeiros, ordens de pagamen-
to, contas a pagar e receber e cobranças. Coleta e organiza informações para elaboração do orçamento empresarial e análise patrimonial.

 Onde estudar: Guaratinguetá, Lorena, São Paulo

 Mercado de Trabalho: Bancos e instituições financeiras, instituições públicas, privadas e do terceiro setor, empresas de consultoria, 
trabalho autônomo.

FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Construção, reparo, afinação e manutenção de instrumentos musicais acústicos ou eletroeletrônicos. Organiza e administra acervo instru-
mental de escolas, orquestras e bandas. Avalia a autenticidade e o valor de mercado do instrumento. Zela pelo bom acondicionamento e 
conservação dos instrumentos.

 Onde estudar: Tatuí – classe descentralizada administrada pela Etec de Artes

 Mercado de Trabalho: Escolas de música, orquestras, bandas, ateliê de construção e restauro de instrumentos, lojas de instrumentos 
musicais, museus, presta serviços como autônomo na área musical.

 Onde estudar: São Paulo, Tietê

GESTÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
É o profissional que maneja informações e possui capacidade de análise para dar suporte à operacionalização de ações públicas, executando 
os procedimentos operacionais dos ciclos de gestão que se referem aos recursos humanos, aos recursos materiais, ao patrimônio, ao suporte 
logístico, aos sistemas de informações, aos tributos, às finanças e atendimento ao público.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, nas diferentes esferas federal, estadual e municipal, instituições do terceiro setor e 
instituições privadas que trabalham com organizações públicas.
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HIDROLOGIA Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Prepara o profissional que instala, opera e realiza a manutenção de equipamentos destinados à medição de níveis e vazão em rios, lagos 
e estuários e de equipamentos para registro de correntes, marés, ondas e outras características marítimas. Também coleta, interpreta e 
analisa sedimentos; executa levantamento de bacias hidrográficas em campo e por meio de ferramentas cartográficas; realiza ensaios de 
infiltração, bombeamento em poços e ações de controle de erosão; participa de projetos de obras hidráulicas e da execução de estudos em 
modelos reduzidos.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor, empresas de obras hidráulicas e controle de erosão, empre-
sas de saneamento básico, consultoria ambiental. 

 Onde estudar: Itanhaém

HOSPEDAGEM Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Forma o profissional que atua na recepção e na governança em meios de hospedagem; executa atividades operacionais de recepção e 
atendimento a clientes, serviços de andares, atendimento a room-service, comercialização e marketing de produtos turísticos, além da 
realização dos serviços de reservas. O técnico orienta suas ações pelos critérios de qualidade na prestação de serviços, prestando suporte ao 
hóspede durante a estada; valoriza as características culturais, históricas e ambientais do local de sua atuação.

 Mercado de Trabalho: Hotéis, pousadas, flats, resorts, embarcações e hospitais.
 Onde estudar: Atibaia, Guarujá, Iguape, Ilha Solteira, Itu, Mongaguá, Paraguaçu Paulista, Santo André, São Paulo, São Roque

GUIA DE TURISMO Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
O técnico em Guia de Turismo é o profissional que orienta, assiste e conduz pessoas ou grupos durante traslados, passeios, visitas, viagens, 
com ética profissional e respeito ao ambiente, à cultura e à legislação. Informa sobre aspectos socioculturais, históricos, ambientais, geo-
gráficos e outros interesses do turista. Apresenta ao visitante opções de roteiros e itinerários turísticos disponíveis e, quando for o caso, 
concebe-o considerando as expectativas ou necessidades do visitante, tanto no âmbito regional e/ ou nacional. Utiliza instrumentos de 
comunicação, localização, técnicas de condução, de interpretação ambiental e cultural.

 Onde estudar: Capão Bonito

 Mercado de Trabalho: Prestação de serviços em empresas de turismo e órgãos governamentais de fomento ao turismo, nas esferas 
municipal, estadual e municipal e de forma autônoma.
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INFORMÁTICA PARA INTERNET Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Desenvolve e realiza manutenções em websites, portais na internet e intranet. Utiliza ferramentas de desenvolvimento de projetos para 
construir soluções que auxiliam o processo de criação de interfaces e aplicativos empregados no comércio e marketing eletrônicos.

 Onde estudar:  
Adamantina
Araraquara
Barra Bonita
Batatais
Bebedouro
Campo Limpo Paulista
Caraguatatuba
Espírito Santo do Pinhal
Fernandópolis
Hortolândia

Ibitinga
Itanhaém
Itapira
Itaquaquecetuba
Itu
Ituverava
Jales
Lorena
Matão

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem programação de computadores para internet.

Mococa
Mogi Mirim
Orlândia
Osvaldo Cruz
Palmital
Poá
Porto Ferreira
Presidente Prudente
Presidente Venceslau

Ribeirão Pires
Santa Isabel
Santa Rita do Passa Quatro
Santa Rosa de Viterbo
Santana de Parnaíba
Santos
São Bernardo do Campo
São Carlos
São José do Rio Pardo

São José do Rio Preto
São José dos Campos 
São Paulo
São Sebastião
São Simão
Sorocaba
Taquaritinga
Tupã
Votuporanga

 Onde estudar: 
Adamantina
Aguaí
Americana
Amparo
Andradina
Araçatuba
Araraquara
Assis
Avaré
Barra Bonita
Barretos
Batatais
Bauru
Bebedouro
Cabrália Paulista
Caçapava
Cachoeira Paulista
Cafelândia
Cândido Mota
Capão Bonito
Casa Branca
Catanduva

Cerqueira César
Cotia
Cruzeiro
Diadema
Dracena
Embu das Artes
Espírito Sto.do Pinhal
Fernandópolis
Ferraz de Vasconcelos
Franca
Francisco Morato
Franco da Rocha
Garça
Guaratinguetá
Guariba
Hortolândia
Ibitinga
Igarapava
Iguape
Ilha Solteira
Ipaussu
Itapeva

Itapira
Itaquaquecetuba
Itatiba
Itu
Ituverava
Jales
Jaú
Jundiaí
Leme
Lins
Marília
Matão
Mauá
Miguelópolis
Mococa
Mogi Mirim
Mongaguá
Monte Mor
Novo Horizonte
Olímpia
Orlândia
Osvaldo Cruz

Ourinhos
Penápolis
Pindamonhangaba
Piracicaba
Piraju
Pirassununga
Poá
Porto Ferreira
Praia Grande
Presidente Prudente
Presidente Venceslau
Quatá
Registro
Rio Claro
Santa Cruz do Rio Pardo
Sta. Rita do Passa Quatro
Santa Rosa de Viterbo
Santana de Parnaíba
Santos
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
São Carlos

INFORMÁTICA Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
O técnico em Informática desenvolve e opera sistemas, aplicações e interfaces gráficas. Monta estruturas de banco de dados e codifica 
programas. Projeta, implanta e realiza manutenção de sistemas e aplicações. Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, 
ferramentas e metodologias para o desenvolvimento de sistemas.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem sistemas computacionais, especialmente 
envolvendo programação de computadores.

São Joaquim da Barra
São José do Rio Pardo
São José do Rio Preto
São José dos Campos
São Manuel
São Paulo
São Roque
São Simão
São Vicente
Sorocaba
Taquaritinga
Taquarituba
Tatuí
Taubaté
Teodoro Sampaio
Tupã
Vargem Grande do Sul
Votorantim
Votuporanga
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LEGISLATIVO Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Executa serviços de suporte e apoio técnico-administrativo em Câmaras Municipais e em Comissões Legislativas, bem como pode compor 
recursos humanos e departamentos administrativos ou jurídicos em empresas de diversas naturezas. Executa triagem, analisa e elabora 
documentos administrativos e legislativos, como correspondências oficiais, processos e contratos, proposições e projetos de lei, nos limites 
de sua atuação. É responsável pelo gerenciamento e pelo arquivo de processos e de documentos técnicos. Pesquisa informações pertinentes 
à área Legislativa e presta atendimento ao público.

 Mercado de Trabalho: Câmaras Municipais, comissões legislativas e empresas de diversas naturezas, Assembleias Legislativas, as-
sessoria a parlamentares nos âmbitos federal, estadual e municipal, assessoria a ONGs e empresas em sua interface com os Poderes Legis-
lativos das três esferas da federação.

 Onde estudar: São Paulo

LAZER Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
Forma o técnico que organiza e executa atividades de lazer, recreação e animação sociocultural para as diversas faixas etárias, segmentos 
e programas sociais. O profissional aplica técnicas de mobilização e articulação social na perspectiva da promoção da qualidade de vida. 
Também organiza e anima a formação de grupos de lazer, de acordo com os interesses da comunidade na perspectiva da inclusão social.

 Mercado de Trabalho: Empresas organizadoras de eventos, acampamentos, spas, clubes e associações, termas e balneários, pou-
sadas e resorts, parques, zoo, hospitais, creches, orfanatos, centro de convenções, hotéis, parques de exposições, empresas prestadoras de 
serviços para eventos e órgãos públicos.

 Onde estudar: Cotia

INSTRUMENTO MUSICAL Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Interpreta obras musicais de repertórios diversos, desenvolvendo atividades de performance em estúdios de gravação, concertos, shows, 
espetáculos teatrais, eventos, recitais, óperas e musicais. Colabora musicalmente em projetos culturais e atividades de ensino de música e 
artes cênicas. Trabalha com diferentes gêneros e estilos musicais. Elabora textos técnicos de acordo com os fundamentos e com a termino-
logia da área profissional.

 Mercado de Trabalho: Corais, orquestras, bandas, conjuntos de música, conjuntos de câmara, estúdios de gravação, rádio, televisão, 
novas mídias e espaços alternativos de interação social, lazer e cultura, presta serviços como autônomo na área musical.

 Onde estudar: Tatuí – classe descentralizada administrada pela Etec de Artes

INSTRUMENTAÇÃO Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Elabora estudos e projetos de sistemas industriais, participando do desenvolvimento de processos e de produtos. Projeta e executa serviços 
elétricos, eletrônicos, eletromecânicos, eletro-hidráulicos, eletropneumáticos e de redes industriais; implementa propostas técnicas, ins-
talando, configurando, mantendo e inspecionando sistemas e equipamentos. Executa e controla a manutenção corretiva e preventiva de 
sistemas industriais.

 Mercado de Trabalho: Área da indústria em geral, cooperativas, usinas sucroalcooleiras, metalúrgicas, fábricas de derivados de 
petróleo e gás, de produtos alimentícios, de papel e celulose.

 Onde estudar: Campo Limpo Paulista, Piracicaba, Registro, São Joaquim da Barra, São Paulo, Sorocaba
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MANUTENÇÃO E SUPORTE EM INFORMÁTICA Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Realiza manutenção preventiva e corretiva de equipamentos, identificando os componentes de um computador e suas funcionalidades. 
Instala e configura equipamentos e softwares de rede e avalia a necessidade de substituição ou mesmo sua atualização. Instala e configura 
programas utilitários, aplicativos e sistemas operacionais. Realiza procedimentos de backup e recuperação de dados.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem suporte e manutenção de informática, 
prestação autônoma de serviços.

 Onde estudar: Itatiba, Mococa, Mongaguá

MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
O profissional realiza diagnóstico, manutenção e instalação de equipamentos, dispositivos e acessórios em veículos. Avalia e busca melho-
rias quanto à emissão de gases poluentes e às condições gerais de funcionamento e segurança do veículo. Coordena equipe de mecâni-
cos para os diversos tipos de automóveis, realiza reparos mecânicos e eletroeletrônicos, manipula instrumentos de testes e diagnósticos. 
Elabora planos de logísticas de manutenção preventiva e corretiva. Aplica e utiliza ferramentas na execução de serviços. Analisa ruídos e 
inspeciona segurança veicular.

 Mercado de Trabalho: Montadoras automotivas, concessionárias, oficinas mecânicas, empresas de fabricação e comercialização de 
equipamentos de diagnóstico, acessórios e peças para veículos. Companhias de seguros e empresas de inspeção técnica. Setor de transpor-
tes de empresas em geral.

 Onde estudar: São Caetano do Sul, São Paulo, Tatuí

MANUTENÇÃO DE AERONAVES Eixo Tecnológico: Infraestrutura
O técnico desta área, além de atuar na manutenção de aeronaves e seus equipamentos, executa inspeções em motores de aviões e helicóp-
teros, sistemas de hélices, rotores de helicópteros, sistemas hidráulicos, elétricos, de combustíveis e de pressurização, instrumentos e estru-
tura das aeronaves, conforme especificações e normas técnicas. Interpreta manuais técnicos das diferentes aeronaves e equipamentos. Este 
curso assume linha específica de acordo com os componentes do sistema e tipologia da aeronave. 

 Mercado de Trabalho: Empresas aéreas e oficinas de manutenção aeronáuticas homologadas pela Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac). Aeroportos e navios com plataformas de voo. Parques e bases aéreas.

 Onde estudar: Araraquara, Guarujá

LOGÍSTICA Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
O técnico em Logística executa e colabora na gestão dos processos de planejamento, operação e controle: de programação da produção 
de bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e de equipamentos, de compras, de recebimento, de armazenamento, de 
estoque, de movimentação, de expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos. Presta atendimento aos clientes. Implementa 
os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor. 

 Onde estudar: 
Americana
Amparo
Bauru
Caçapava
Cafelândia
Cajamar
Campinas
Campo Limpo Paulista
Caraguatatuba

Cerquilho
Cubatão
Diadema
Embu das Artes
Ferraz de Vasconcelos
Franca
Franco da Rocha
Ibaté
Ibitinga

Ipaussu
Itapeva
Itatiba
Jacareí
Jundiaí
Limeira
Lorena
Mairinque
Mogi Guaçu

Mogi Mirim
Monte Mor
Novo Horizonte
Osasco
Osvaldo Cruz
Palmital
Peruíbe
Pindamonhangaba
Piracicaba

Porto Ferreira
Praia Grande
Rio Claro
Santa Isabel
Santana de Parnaíba
Santos
São Bernardo do Campo
São Paulo
São Pedro 

São Simão
Serrana
Sorocaba
Taubaté
Votorantim
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MECATRÔNICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
É o curso que forma o profissional que atua no projeto, na execução, na instalação e na manutenção de máquinas e equipamentos automa-
tizados e sistemas robotizados. Ele também opera equipamentos, utiliza softwares específicos e linguagens de programação adequadas; 
coordena equipes e oferece treinamento operacional; programa e opera máquinas; realiza manutenções preditiva, preventiva e corretiva, 
em conformidade com as normas técnicas.

 Mercado de Trabalho: Indústria automobilística e metal-mecânica, fabricantes de máquinas, componentes e equipamentos robo-
tizados, laboratórios de controle de qualidade e prestadoras de serviço.

 Onde estudar: Araraquara, Araras, Botucatu, Franca, Garça, Matão, Mococa, Mogi das Cruzes, Mogi Mirim, Ribeirão Preto, Santo André, 
São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Carlos, São José do Rio Preto, São Paulo, Sorocaba, Tatuí

MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
O técnico em Mecanização Agrícola é o profissional que executa o planejamento e o uso sistêmico de máquinas (veículos agrícolas), 
implementos, equipamentos (sistemas de controle) e frota automotiva, bem como participa da elaboração e execução de seus planos de 
manutenção e operação. Atua no monitoramento de desempenho operacional e no gerenciamento de operações agrícolas mecanizadas e 
na logística de colheita e transporte da produção. Atua na execução dos processos de produção. Elabora documentação. Atua na assistência 
técnica e comercialização de máquinas e implementos agrícolas. Cumpre normas e procedimentos de segurança no trabalho, de trânsito e 
movimentação de cargas e preservação ambiental.

 Mercado de Trabalho: montadoras de máquinas, equipamentos e implementos agrícolas; empresas de manutenção de equipa-
mentos agrícolas e oficinas mecânicas; empresas concessionárias e de comercialização de acessórios e peças para veículos, equipamentos 
e implementos agrícolas; empresas de transporte e logística agroindustrial; usinas de açúcar e álcool e destilarias; empresas de consultoria 
na produção agrícola; fazendas e cooperativas agrícolas.

 Onde estudar: Fernandópolis

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais

 Onde estudar: 
Americana
Amparo
Araraquara
Araras
Assis
Barretos

Batatais
Botucatu
Caçapava
Campinas
Catanduva
Cruzeiro

Franca
Garça
Guaratinguetá
Ilha Solteira
Jaú
Limeira

Matão
Mococa
Mogi das Cruzes
Mogi Mirim
Ourinhos
Pindamonhangaba

Piracicaba
Ribeirão Preto
Santo André
Santos
São Caetano do Sul
São Carlos

MECÂNICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
O técnico em Mecânica é o profissional que elabora projetos mecânicos e sistemas automatizados. Monta e instala máquinas e equipa-
mentos. Planeja e realiza manutenção. Desenvolve processos de fabricação e montagem de conjuntos mecânicos. Elabora documentação, 
realiza compras e vendas técnicas e cumpre normas e procedimentos de segurança no trabalho e preservação ambiental.

 Mercado de Trabalho: Indústrias, fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos, laboratórios de controle de 
qualidade, manutenção e pesquisa, prestadoras de serviço.

São José do Rio Preto
São Paulo
Sorocaba
Tatuí

MARKETING Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Colabora na elaboração do plano de marketing da empresa, de acordo com seu ramo ou porte, e no planejamento e implementação de 
ações de vendas e de mercado. Executa tarefa de análise das vendas, preços e produtos. Operacionaliza as políticas de comunicação da 
empresa: fidelização de clientes, relação com fornecedores ou outras entidades. Operacionaliza políticas de apresentação dos produtos 
no ponto de venda. Executa o controle, estatísticas e operações de telemarketing. Participa na elaboração e na realização de estudos de 
mercado, interpreta e aplica a legislação da área.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor, comércio, empresas de consultoria e autônomo.

 Onde estudar: Barra Bonita, Casa Branca, Cruzeiro, Fernandópolis, Garça, Ibitinga, Jales, Leme, Lorena, Mococa, Orlândia, Osvaldo 
Cruz, Presidente Prudente, São Joaquim da Barra, São Paulo, Taubaté, Teodoro Sampaio, Votuporanga
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MINERAÇÃO Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
O técnico em Mineração opera equipamentos de extração mineral, sondagem, perfuração, amostragem e transporte; auxilia na caracte-
rização de minérios sob os aspectos físico-químicos, mineralógico e granulométrico; executa projetos de desmonte, transporte e carre-
gamento de minérios; monitora a estabilidade de rochas em minas subterrâneas e a céu aberto; auxilia na elaboração de mapeamento 
geológico e amostragem em superfície e subsolo; opera equipamentos de fragmentação, separação mineral, separação sólido-líquido, 
hidrometalúrgicos e secagem. 

 Mercado de Trabalho: Empresas de mineração e de petróleo, de equipamentos de mineração e de consultoria, centros de pesquisa 
em mineração.

 Onde estudar: Itapeva

METALURGIA (Siderurgia) Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Forma o profissional que atua na indústria metalúrgica, principalmente no setor siderúrgico. O técnico projeta, planeja e supervisiona os 
processos para obtenção, transformação, aplicação e tratamento dos metais e suas ligas; executa atividades de caldeiraria, soldagem e 
estruturas metálicas; especifica materiais e aplica técnicas de medição, testes e ensaios.

 Mercado de Trabalho: Indústrias metal-mecânica, siderúrgica, automobilística, naval, petrolífera, de vidro, refratários, de extração 
e beneficiamento de minérios, de tratamento de superfícies e de fundição. Autônomo.

 Onde estudar: Itapeva, Santos

 Onde estudar: 
Aguaí
Araçatuba
Araras
Assis
Barretos
Cafelândia
Campinas
Caraguatatuba

Catanduva
Cerqueira César
Cruzeiro
Cubatão
Espírito Santo do Pinhal
Franca
Igarapava
Iguape

Ilha Solteira
Itanhaém
Itapetininga
Itu
Jacareí
Jundiaí
Mogi Mirim
Monte Aprazível

Osasco
Osvaldo Cruz
Penápolis
Presidente Prudente
Quatá
Sta. Cruz do Rio Pardo
Santo André
São Joaquim da Barra

São Paulo
São Sebastião
Suzano
Taquarivaí
Tatuí
Votuporanga

MEIO AMBIENTE Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
É o profissional que coleta, armazena e interpreta informações, dados e documentações ambientais. Colabora na elaboração de laudos, 
relatórios, estudos e no acompanhamento e execução de sistemas de gestão ambiental. Atua na organização de programas de educação 
ambiental, de conservação e preservação de recursos naturais, de redução, reuso e reciclagem. Identifica as intervenções ambientais, 
analisa suas consequências e operacionaliza a execução de ações para preservação, conservação, otimização, minimização e remediação 
dos seus efeitos.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, terceiro setor, empresas prestadoras de serviços na área ambiental, laboratórios e 
centros de pesquisa, indústrias e consultorias técnico-ambientais.

METALURGIA (Produção de Peças Metálicas) Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
O técnico em Metalurgia (Produção de Peças Metálicas) é o profissional que planeja e supervisiona a produção de peças fundidas por diver-
sos processos, bem como a aplicação e tratamento dos metais e suas ligas e a execução das atividades de caldeiraria, soldagem e estrutu-
ras metálicas, de acordo com a programação de produção e respeitando as normas técnicas e de segurança e responsabilidade ambiental.

 Mercado de Trabalho: Indústrias, fábricas de máquinas, equipamentos e componentes mecânicos, laboratórios de controle de 
qualidade, manutenção e pesquisa, prestadoras de serviço e autônomo. 

 Onde estudar: Limeira
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MUSEOLOGIA Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
O curso forma o profissional que auxilia os trabalhos técnicos nos processos de organização, de conservação, de pesquisa e de difusão 
de documentos e de objetos de caráter histórico, científico, artístico, literário ou de outras naturezas, em museus e em instituições afins. 
O técnico também atua no planejamento e no gerenciamento de acervos e de respectivos espaços, nas instâncias pública e particular. 
Gerencia oferecimento de produtos e de serviços ao público de espaços museológicos.

 Mercado de Trabalho: Museus e instituições afins, públicas ou particulares. 

 Onde estudar: São Paulo

MÓVEIS Eixo Tecnológico: Produção Industrial
O técnico em Móveis é o profissional que desenha e executa a fabricação de componentes de móveis e esquadrias a partir de projetos. Par-
ticipa do planejamento e supervisão da produção moveleira. Projeta melhorias e coordena tecnicamente o processo de produção. Executa 
manutenção em produtos moveleiros.

 Mercado de Trabalho: empresas de fabricação e comercialização de móveis, empresas de desenvolvimento de produtos moveleiros 
e esquadrias.

 Onde estudar:  Itapeva

MULTIMÍDIA Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Desenvolve comunicação visual em meios eletrônicos, organiza e prepara arquivos digitais que podem compor lay-out para sistemas de 
comunicação de diferentes finalidades. Aplica técnicas de tratamento de imagens estáticas e em movimento que complementam estru-
turas de navegação em mídias digitais. Executa atualização de sites, portais e páginas da web. Elabora textos técnicos de acordo com os 
fundamentos e com a terminologia da área profissional.

 Mercado de Trabalho: Cinema digital, TV interativa, vídeo e animação, empresas de comunicação, novas mídias e espaços alternati-
vos de interação social, lazer e cultura, produtoras de multimídia, escritórios de criação publicitária e de comunicação, editoras de jornais e 
revistas online.

 Onde estudar: São Paulo

 Onde estudar: Cerquilho, Nova Odessa, Peruíbe, São Paulo

MODELAGEM DO VESTUÁRIO Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
É o profissional que representa graficamente peças de vestuário planificadas, cria e adapta modelos, avalia materiais têxteis e aviamentos 
para o desenvolvimento de produto, desenvolve protótipos das peças do vestuário utilizando técnicas de modelagem plana, moulage e 
digital. Apresenta domínio na utilização de ferramentas da computação gráfica para moda. Relaciona a produção visual de arte e do design 
de moda em contextos histórico, social, político, estético e econômico, relacionados a diversos países.

 Mercado de Trabalho: Indústrias de confecção do vestuário, assessoria em modelagem, empresas de desenvolvimento de produtos e 
projetos, lojas e estúdios, autônomo, ateliês e confecções de costura, ilustrador, consultor, figurinista, produção para TV, teatro, cinema e desfiles.
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 Onde estudar: Itu

PAISAGISMO Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Com base nas normas de segurança e de proteção ao meio ambiente, o técnico participa da elaboração e da execução de projetos de paisa-
gismo, organizando espaços e elaborando representações gráficas bi e tridimensionais; especifica os elementos do projeto; elabora planos 
de trabalho que garantam a fidelidade na execução; propaga espécies e variedades; define técnicas e local de produção de flores e plantas 
ornamentais; supervisiona produção, colheita e armazenagem; implanta infraestrutura e comercializa produção. 

 Mercado de Trabalho: Escritórios de design, escritórios de projetos de arquitetura e de paisagismo, empresas de jardinagem, produ-
ção e comercialização de plantas ornamentais, construtoras e imobiliárias.

 Onde estudar: São Paulo 

ORIENTAÇÃO COMUNITÁRIA Eixo Tecnológico: Desenvolvimento Educacional e Social
O técnico em Orientação Comunitária é o profissional que elabora, desenvolve e gerencia projetos socioculturais e educacionais. Mapeia e 
planeja ações educativas, culturais, de esporte, lazer e desenvolvimento local, mobilizando um conjunto de capacidades comunicativas, no 
intuito de integrar a comunidade com suas escolas. Identifica as demandas e os potenciais da comunidade, formula e articula projetos e 
programas sociais com vistas a promover novas oportunidades de aprendizagem e a melhoria das condições de vida.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor, conselhos tutelares, associações comunitárias, conselhos 
sociais, sindicatos e cooperativas.

 Onde estudar: São Paulo – classe descentralizada administrada pela Etec Carlos de Campos

ÓRTESES E PRÓTESES Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
O técnico em Órteses e Próteses é o profissional que, de acordo com as especificidades de cada caso e com as prescrições médicas, realiza 
exames e avaliação física pertinentes à produção de aparelhos ortopédicos – órteses e próteses. Executa os procedimentos de tomada de 
medidas e moldagem em gesso até as etapas de confecção definitiva em oficina e adaptação do paciente a estes equipamentos, bem como 
sua manutenção e ajustes periódicos. Gerencia atividades técnico-administrativas da oficina ortopédica, como comercialização de produtos, 
controle de estoques, de procedimentos e de qualidade final, de acordo com a legislação normalizadora da área técnica.

 Mercado de Trabalho: Oficinas ortopédicas e centros de reabilitação física que contam com área de Ortopedia Técnica, indústrias de 
produção biomédica, hospitais e clínicas.

 Onde estudar:  
Araraquara
Araras
Avaré
Barretos
Botucatu

Casa Branca
Cruzeiro
Hortolândia
Ipaussu
Itapeva

Itararé
Jaú
Jundiaí
Limeira
Mogi das Cruzes

Osasco
Pindamonhangaba
Piracicaba
Ribeirão Preto
Santo André

Santos
São Paulo
Sorocaba
Tatuí
Vargem Grande do Sul

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Acompanha e orienta as atividades de controle de qualidade, higiênico-sanitárias e segurança no trabalho, em todo o processo de pro-
dução de refeições e alimentos. Acompanha e orienta os procedimentos de preparo de refeições e alimentos. Coordena a execução das 
atividades de posicionamento, transporte e distribuição de refeições. Pode estruturar e gerenciar serviços de atendimento ao consumidor 
e ministrar cursos. Define padrões de procedimentos, elabora Manual de Boas Práticas em Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) e 
implanta sistemas de qualidade. Realiza, também, a pesagem de pacientes e aplica outras técnicas de mensuração de dados corporais para 
subsidiar a avaliação nutricional; avalia as dietas de rotina com a prescrição dietética indicada pelo nutricionista. Participa de programas de 
educação alimentar.

 Mercado de Trabalho: Restaurantes, hotéis, creches, escolas, supermercados, hospitais, clínicas, asilos, Unidades Básicas de Saúde, 
indústria de alimentos.
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 Onde estudar: Cachoeira Paulista, Votuporanga

PROGRAMAÇÃO DE jOGOS DIGITAIS Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
O técnico em Programação de Jogos Digitais é o profissional que projeta e desenvolve jogos digitais. Codifica programas e desenvolve ele-
mentos gráficos em duas e três dimensões. Seleciona recursos de trabalho, linguagens de programação, ferramentas e metodologias para 
o desenvolvimento e divulgação de jogos digitais em várias mídias.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem Programação para Jogos Digitais, empresas 
que desenvolvem aplicações para dispositivos embarcados, TV Digital, publicidade, simuladores, desenvolvimento de jogos educacionais, 
jogos para treinamentos específicos e reabilitação motora.

 Onde estudar: Carapicuíba, Leme

PROCESSOS FOTOGRÁFICOS Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Forma o profissional que produz e gerencia imagens fotográficas, manipulando a linguagem de forma criativa. O técnico utiliza os recursos 
tecnológicos de produção em estúdio, executando o tratamento, a edição e o gerenciamento de imagens digitais. Utiliza os equipamentos 
respeitando as técnicas de iluminação para captura de imagens; prepara imagens digitais para impressão; manipula acervos fotográficos; 
atua na comercialização, na assistência técnica e na manutenção de equipamentos fotográficos e insumos.

 Mercado de Trabalho: Agências, estúdios fotográficos, lojas de equipamentos e serviços fotográficos, editoras, jornais, laboratórios 
fotográficos digitais, assistência técnica, como funcionário ou profissional autônomo.

 Onde estudar: São Paulo

PRODUÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Profissional colabora na captação de imagem e som, ambientação, operação de equipamentos, dentro dos padrões técnicos dos diferentes 
meios de comunicação. Colabora na investigação e utilização de novas tecnologias relacionadas com linguagem, tratamento acústico e de 
imagem, luminosidade e animação. Prepara material audiovisual. Atua na concepção de roteiros, desenhos de produção, edição e efeitos 
especiais. Elabora fichas técnicas, mapas de programação, distribuição, veiculação dos produtos e serviços de comunicação.

 Mercado de Trabalho: Áreas da comunicação audiovisual, empresas de comunicação, provedores de internet, produtoras indepen-
dentes, estúdios de gravação, escritórios de criação publicitária e laboratórios de desenvolvimento e pesquisa em comunicação audiovisual.

 Onde estudar: Andradina, Cerqueira César, Teodoro Sampaio

PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
O técnico atua no setor sucroalcooleiro/canavieiro, planejando, executando e gerenciando atividades de plantio, tratos culturais, produção de 
mudas e colheita; supervisiona e dissemina tecnologia do setor. Coordena a movimentação física e a manutenção de máquinas, equipamentos 
e implementos na sistematização de áreas, preparo do solo e colheita, preservando o meio ambiente. Otimiza as operações de transporte de 
matéria-prima e insumos. 

 Mercado de Trabalho: Empresas rurais produtoras de cana-de-açúcar, usinas de açúcar e álcool, destilarias, empresas de máquinas, 
equipamentos e implementos agrícolas, empresas de fertilizantes e de agroquímicos/agrotóxicos e cooperativas de produção.

 Onde estudar: Santos – classe descentralizada administrada pela Etec Dona Escolástica Rosa

PORTOS Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Trabalha no agenciamento de embarcações e na logística portuária. Encaminha procedimentos de importação e de exportação, com base 
no regulamento aduaneiro. Planeja e controla a manutenção dos equipamentos eletromecânicos de operação portuária.

 Mercado de Trabalho: Portos públicos ou privados, terminais portuários em geral (fluviais e marítimos), empresas de apoio portu-
ário ou dragagem, empresas de transporte aquaviário, agências marítimas, órgãos reguladores, empresas de comércio exterior, empresas 
de relações de interfaces logísticas da cadeia de abastecimento (Supply Chain Management), sindicatos, órgão gestor de mão-de-obra em 
segmentos portuários.
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 Onde estudar: Cafelândia, Itatiba, Mogi das Cruzes, São Paulo, Sorocaba

PROjETOS MECÂNICOS Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Usando de meios convencionais e digitais e, orientando-se por normas e procedimentos técnicos vigentes, o profissional planeja e desen-
volve projetos de máquinas simples, mecanismos, ferramentas e dispositivos de produção mecânica; elabora e/ ou altera desenhos técnicos.

 Mercado de Trabalho: Indústrias – áreas de pesquisa e desenvolvimento, engenharia de produto, engenharia de processos, ferra-
mentarias e manutenção industrial e controle da qualidade. E empresas de assessoria – áreas de desenvolvimento, elaboração e execução 
de projetos mecânicos.

 Onde estudar: São José do Rio Preto

PRÓTESE DENTÁRIA Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
O curso forma o profissional que planeja o trabalho técnico-odontológico, de nível médio, em consultórios, clínicas, laboratórios de prótese 
e em órgãos públicos de saúde; participa de projetos educativos e de orientação de higiene bucal; confecciona e repara dispositivos e apa-
relhos protéticos e ortodônticos, prótese dentárias humanas, animais e artísticas. O técnico também executa determinados procedimentos 
odontológicos sob supervisão do cirurgião dentista e procedimentos técnicos laboratoriais; gerencia estabelecimentos laboratoriais de pro-
dução de peças protéticas; controla estoques e a comercialização de produtos e de serviços.

 Mercado de Trabalho: Consultórios, clínicas, laboratórios de prótese, órgãos públicos de saúde, instituições de ensino e profissional 
autônomo.

QUÍMICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
O técnico em Química atua no planejamento, na coordenação, na operação e controle dos processos industriais e equipamentos nos pro-
cessos produtivos. Planeja e coordena os processos laboratoriais; realiza amostragens, análises químicas, físico-químicas e microbiológicas; 
vendas e assistência técnica na aplicação de equipamentos e produtos químicos; participa do desenvolvimento de produtos e da validação 
de métodos. 

 Mercado de Trabalho: Indústrias, empresas de comercialização e assistência técnica, laboratórios de ensino, de calibração, de análise 
e controle de qualidade e ambiental, entidades de certificação de produtos e de tratamento de águas e efluentes.

 Onde estudar: 
Araçatuba
Araras
Barretos
Campinas
Catanduva
Igarapava
Itapeva

Itapira
Jacareí
Lençóis Paulista
Limeira
Lins
Mairinque

Mococa
Osasco
Osvaldo Cruz
Ourinhos
Piracicaba
Rancharia

Ribeirão Pires
Santa Bárbara D’Oeste
Santo André
São Bernardo do Campo
São Joaquim da Barra
São José do Rio Pardo

São Manuel
São Paulo
Sorocaba
Suzano
Taquaritinga 
Tatuí

 Onde estudar:
Cotia
Embu das Artes
Ferraz de Vasconcelos

REDES DE COMPUTADORES Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Forma o profissional que instala e configura dispositivos de comunicação digital e softwares em equipamentos de rede; executa diagnóstico 
e corrige falhas em redes de computadores; prepara, instala e mantém cabeamentos de redes; configura acessos de usuários em redes de 
computadores. Também configura serviços de rede, tais como firewall, servidores web, correio eletrônico e servidores de notícias. Imple-
menta recursos de segurança em redes de computadores. 

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor que demandem redes de computadores ou na prestação 
autônoma de serviços.

Ituverava
Jacareí
Lorena

Mogi Mirim
Osvaldo Cruz
Pindamonhangaba

 Presidente Prudente
Santa Rosa de Viterbo 
São Paulo

Tupã
Votorantim
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SECRETARIADO Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Assessora o executivo, em linguagem nacional e internacional, para subsidiá-lo na tomada de decisões, inclusive para o planejamento 
estratégico, tático, operacional e plano diretor. Exerce funções gerenciais; empreendedoras; práticas inovadoras; ações proativas; compro-
metido com a cultura organizacional; gerencia o fluxo de informações: produção documental física e eletrônica, conferência da documen-
tação com ênfase no apoio à gestão organizacional. Domina aplicativos e internet na pesquisa, organização, elaboração, atualização e 
manutenção de dados. 

 Mercado de Trabalho: instituições públicas, privadas, mistas e do terceiro setor, indústrias, prestadoras de serviços e comércio.

 Onde estudar: 
Americana
Araraquara
Barra Bonita
Embu das Artes

Fernandópolis
Franca
Guarujá
Hortolândia

Itanhaém
Itapetininga
Itaquaquecetuba
Marília

Mogi das Cruzes
Ribeirão Preto
Santa Bárbara D’Oeste
Santos

São Bernardo do Campo
São Joaquim da Barra
São Paulo
São Sebastião

Sorocaba
Suzano

 Onde estudar: Ribeirão Preto

SAÚDE BUCAL Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Sob a supervisão do cirurgião dentista, participa de ações de promoção, recuperação e manutenção da Saúde Bucal. Atua em programas 
educativos orientando quanto à prevenção de doenças em adultos e crianças, principalmente com relação à escovação e aplicação de flúor. 
Participa de treinamentos para auxiliares de consultórios dentários e de levantamentos de estudos epidemiológicos. Realiza atividades 
clínicas voltadas para o restabelecimento da saúde, conforto, estética e função mastigatória do indivíduo. Controla estoques e gerencia a 
manutenção do aparato tecnológico presente num consultório dentário.

 Mercado de Trabalho: clínicas ou consultórios odontológicos públicos ou privados, Sistema Único de Saúde.

 Onde estudar: Itanhaém, Jundiaí, Ourinhos

SANEAMENTO Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Forma o profissional que atua na construção de estações de tratamento de águas e esgotos, em obras de captação, transporte e tratamento 
de águas. O técnico também opera e monitora processos de controle ambiental, de utilidades e de tratamento de águas, efluentes e resíduos 
sólidos; realiza análises físico-químicas e hidrobiológicas de água e efluentes; elabora e conduz a execução de aterros sanitários e obras 
para disposição e reciclagem de resíduos; promove a educação sanitária e ambiental; implementa estratégias de captação, tratamento e 
distribuição; planeja a execução e elabora orçamento.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor, construtoras, escritórios de projetos e de consultoria.

 Onde estudar: Ourinhos, São Paulo

REGÊNCIA Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
O técnico em Regência atua na direção musical de grupos vocais e instrumentais, conduzindo a execução de obras musicais para grupo 
de instrumentos ou de vozes, ao vivo ou em estúdios de gravação. Ensina e ensaia grupos instrumentais e/ou vocais. Elabora textos técnicos, 
de acordo com os fundamentos e com a terminologia da área profissional. Organiza eventos musicais em geral. Trabalha com gêneros, 
estilos musicais e técnicas de regência musical. 

 Mercado de Trabalho: Corais, conjuntos de música popular e folclórica, grupos de câmara, estúdios de gravação, rádio, televisão, 
multimídia, espaços alternativos de interação social, lazer e cultura.
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 Onde estudar: Aguaí, Barueri, Itararé, Ituverava, Lorena, Mococa, Presidente Prudente, São Paulo, São Simão, Taquarituba, Tietê

SERVIÇOS jURÍDICOS Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Cumpre as determinações legais e judiciais atribuídas aos cartórios judiciais, lavrando atos, autuando processos e procedendo aos registros 
cabíveis. Expede mandados, traslados, cartas precatórias, rogatórias, certidões, entre outros. É responsável pelo gerenciamento e pelo ar-
quivo de processos e de documentação judicial em geral. Presta atendimento ao público.

 Mercado de Trabalho: Empresas privadas e setor público.

São Simão
Sorocaba
Taquarituba
Tatuí
Taubaté

 Onde estudar: 
Aguaí
Americana
Amparo
Barretos
Barueri
Bauru
Cajamar

O técnico em Segurança do Trabalho atua em ações prevencionistas nos processos produtivos com auxílio de métodos e técnicas de iden-
tificação, avaliação e medidas de controle de riscos ambientais. Desenvolve ações educativas na área de saúde e segurança do trabalho; 
orienta o uso de equipamentos de proteção individual e coletiva; coleta e organiza informações de saúde e de segurança no trabalho; avalia 
e executa diversos programas de prevenção em SST, inclusive PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais). Investiga, analisa 
acidentes e recomenda medidas de prevenção e controle.

 Mercado de Trabalho: Empresas públicas e privadas, como indústrias, hospitais, empresas comerciais, mineradoras, de construção 
civil e área rural.

Casa Branca
Ferraz de Vasconcelos
Garça
Guaratinguetá
Guariba
Ilha Solteira
Itapetininga

Itapira
Itaquaquecetuba
Jaú
Jundiaí
Lorena
Marília
Mococa

Mogi das Cruzes
Mongaguá
Monte Alto
Nova Odessa
Osasco
Osvaldo Cruz
Ourinhos

Piracicaba
Quatá
Santana de Parnaíba
Santos
São José do Rio Pardo
São Paulo
São Sebastião

SEGURANÇA DO TRABALHO Eixo Tecnológico: Segurança

 Onde estudar: São Paulo

SEGUROS Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Controla apólices relativas a prêmios e sinistros e organiza fatos contábeis. Subscreve e inspeciona os riscos. Avalia acessos e riscos de 
sinistros e concede participação de riscos ao mercado. Operacionaliza cálculos de prêmios. Avalia e realiza mediação em seguros, regulação 
de sinistros, análise de perfil do segurado e comercialização de seguros. Atua como colaborador em conjunto com o analista e o gestor de 
carteira massificada de seguros, além de agir na intermediação do pagamento de indenizações.

 Mercado de Trabalho: Empresas de seguros, escritórios de contabilidade e auditoria, bancos, empresas de previdência privada.

 Onde estudar: São Pedro

SERVIÇOS DE RESTAURANTE E BAR Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
O técnico em Serviços de Restaurante e Bar recepciona, encaminha e atende o cliente no salão e bar do restaurante, bares e similares. Coordena 
a operação nos setores de bar e restaurantes, controla e inventaria estoque de bebidas e utensílios de salão e bar. É responsável pelo serviço 
de mesa e coquetelaria. Domina a etiqueta do serviço de restaurante. Colabora na harmonização entre alimentos e bebidas. Orienta suas ações 
pelos critérios de qualidade na prestação de serviços, oferecendo suporte aos clientes no atendimento quanto as suas necessidades e desejos, 
valorizando as características culturais, históricas e ambientais do local de sua atuação e agindo sempre com ética profissional.

 Mercado de Trabalho: Restaurantes, bares, buffets, cafeterias, empresas organizadoras de eventos, meios de hospedagem, supermer-
cados, importadoras de bebidas, embarcações, hospitais e outras empresas que atuam no mercado de alimentos e bebidas.
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 Onde estudar: São Paulo

TRANSPORTE RODOVIÁRIO Eixo Tecnológico: Infraestrutura
O técnico em Transporte Rodoviário atua na organização e controle das operações de tráfego; executa a logística do transporte e do tráfego; 
identifica características da malha viária e os diversos tipos de veículos transportadores; aplica a legislação referente ao trânsito de veículos 
e ao transporte de passageiros; atua na operação, comercialização e manutenção de equipamentos; prepara a documentação necessária 
para operações de transportes.

 Mercado de Trabalho: Empresas ou órgãos gestores de transporte urbano, públicos ou privados.

 Onde estudar: Franca, Ribeirão Preto, Santos, São Caetano do Sul, São José do Rio Preto, São Paulo

TELECOMUNICAÇÕES Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Desenvolve projetos, implanta e executa a instalação e a manutenção de sistemas de telecomunicações. Realiza medições e testes com 
equipamentos nas áreas de telefonia, transmissão, linguagem de programação e de redes de comunicação de dados. Executa procedi-
mentos de controle de qualidade e gestão da produção nos sistemas de telecomunicações. Colabora na supervisão e prepara equipes em 
trabalhos operacionais.

 Mercado de Trabalho: Empresas de telefonia fixa e móvel, empresas de radiodifusão, indústrias de telecomunicações, agências regu-
ladoras, provedores de Internet, empresas de prestação de serviços e assistência técnica.

 Onde estudar: Americana

TÊXTIL Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Auxilia e atua no planejamento, controle e operação dos processos nas áreas de fiação, tecelagem, beneficiamento têxtil e confecção. Atua 
na padronagem, malharia, acabamento e tintura. Realiza testes e controle de qualidade para assegurar as características do produto, cálcu-
los de produção estruturais para fios e tecidos e quantitativa para produtos químicos, define a sequência da montagem de produtos. Aplica 
as normas regulamentadoras de segurança do trabalho, produção sustentável e de preservação do meio ambiente. Participa da avaliação 
de custos, presta suporte técnico às atividades de gestão de pessoas e comercial.

 Mercado de Trabalho: Indústrias têxteis, empresas de estamparia, tinturarias, lavanderias industriais.

 Onde estudar: São Paulo

TRANSPORTE METROFERROVIÁRIO Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Atua na operação ferroviária. Executa atividades de apoio ao planejamento, organização, controle e acompanhamento dos processos de 
manutenção de equipamentos, materiais rodantes, vias permanentes e sistemas ferroviários. Faz intervenções de manutenção, organizan-
do e controlando os serviços. Coleta e analisa os dados efetuando a gestão da base de dados. Inspeciona e reconhece os tipos de manuten-
ção dos sistemas ferroviários. Coordena e orienta equipes de profissionais envolvidos com manutenção.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas e privadas do sistema ferroviário de transporte de passageiros e cargas, concessionárias, 
órgãos de controle e regulação e empresas de projeto, manutenção ou consultoria.

 Onde estudar: Novo Horizonte, Praia Grande

TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Com base na compreensão da organização do ramo imobiliário, o técnico deste setor planeja, executa, controla e avalia as ações de compra, 
venda e locação de imóveis; registra as avaliações de transações imobiliárias; executa registro e transferência de imóveis junto aos órgãos 
competentes; inscreve imóveis no cadastro da imobiliária; apresenta os imóveis aos clientes potenciais e orienta investimentos na atividade; 
lê e interpreta projetos e mapas; acompanha a movimentação do mercado para antever tendências que afetam o empreendimento.

 Mercado de Trabalho: Empresas imobiliárias e consultorias, construtoras, bancos e como profissional autônomo.
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 Onde estudar: Cafelândia

ZOOTECNIA Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
O técnico em Zootecnia atua na criação de animais domésticos e silvestres; colabora nas atividades de planejamento e controle; elabora, 
aplica e monitora programas de manejo preventivo, higiênico e sanitário na produção animal, objetivando a melhoria da produtividade e 
da rentabilidade; presta assistência técnica e extensão rural na área de produção animal; implanta e maneja pastagens, aplicando procedi-
mentos relativos ao preparo e conservação do solo e da água.

 Mercado de Trabalho: Propriedades rurais, empresas de nutrição animal, de assistência técnica, extensão e pesquisa, clínicas veteri-
nárias, cooperativas agropecuárias, órgãos públicos e privados, instituições de pesquisas, indústrias de rações e insumos diversos, estabele-
cimentos comerciais e de ensino, abatedouros e frigoríficos.

 Onde estudar: Ibitinga, Itapetininga

VESTUÁRIO Eixo Tecnológico: Produção Industrial
O técnico em Vestuário supervisiona o processo de confecção do produto conforme padrões de qualidade e segurança. Acompanha equipes 
de trabalho que atuam na produção. Define a sequência de montagem do produto, considerando as diversas formas de execução e carac-
terísticas da matéria-prima especificada. Opera máquinas de costura industrial e equipamentos utilizados na indústria de confecção do 
vestuário. Avalia fornecedores de matérias-primas.

 Mercado de Trabalho: Indústrias de confecção do vestuário, empresas de desenvolvimento de produtos, ateliês de costura, autônomo.

TURISMO RECEPTIVO Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer
O curso forma o profissional que recebe o turista em agências de turismo, meios de hospedagem, restaurantes e empresas organizadoras 
de eventos. Organiza roteiros históricos, culturais e educativos, assim como desenvolve atividades inerentes à arte da hospitalidade. Presta 
informações, assistência e orientação técnica ao turista.

 Mercado de Trabalho: Hotéis, restaurantes, bares, buffets, agências de viagens, operadoras turísticas, aeroportos, postos de infor-
mações turísticas, parques, campings, eventos. O técnico também pode atuar como guia de turismo regional, após cumprir os requisitos 
necessários.

 Onde estudar: 
Americana
Capão Bonito

Jundiaí
Mococa

Guaratinguetá
Guarujá

Iguape
Itu

Mongaguá
Novo Horizonte

São Roque
São Sebastião
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 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Administração é o mesmo descrito na página 11.

 Onde estudar: Aguaí, Americana, Avaré, Batatais, Bauru, Botucatu, Cachoeira Paulista, Campinas, Catanduva, Cerquilho, Cotia, Ferraz 
de Vasconcelos, Hortolândia, Ipaussu, Itanhaém, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Itararé, Leme, Lençóis Paulista, Mairinque, Marília, Mirassol, 
Mococa, Mogi Mirim, Nova Odessa, Osasco, Osvaldo Cruz, Piedade, Piracicaba, Pirassununga, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santa Rosa de 
Viterbo, São Bernardo do Campo, São Paulo, São Sebastião, Serrana, Taquarituba, Tietê, Votuporanga

ADMINISTRAÇÃO Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

 Onde estudar: Andradina, Taquarivaí

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Agropecuária é o mesmo descrito na página 13.

A Pedagogia da Alternância propõe a não desvinculação do aluno do seu trabalho no campo, fortalecendo os laços com a família e com a 
agropecuária. Cria condições para conciliar a produção agrícola, pecuária, florestal e agroindustrial com os preceitos de responsabilidade 
social e ambiental, fazendo colaborar na busca da sustentabilidade da agropecuária brasileira. 

AGROPECUÁRIA (Modalidade Alternância) Eixo Tecnológico: Recursos Naturais

São compostos de três séries anuais articuladas, com terminalidade correspondente às 
ocupações identificadas no mercado de trabalho. Ao completar as três séries, o aluno re-
cebe o diploma de técnico que lhe dará o direito de exercer a habilitação profissional e de 
prosseguir os estudos no nível da educação superior.

 Onde estudar: 
Adamantina
Andradina
Cabrália Paulista
Cafelândia
Cândido Mota
Dracena
Espírito Sto. do Pinhal

Franca
Garça
Iguape
Itapetininga
Jales
Jaú
Jundiaí

Miguelópolis
Mirassol
Monte Aprazível
Paraguaçu Paulista
Penápolis
Presidente Prudente
Presidente Venceslau

Quatá
Rancharia
Rio das Pedras
Sta. Cruz do Rio Pardo
Santa Rita do Passa Quatro
São Manuel
São Simão

Taquarivaí
Vera Cruz
Votuporanga

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Agropecuária é o mesmo descrito na página 13.

AGROPECUÁRIA Eixo Tecnológico: Recursos Naturais

ALIMENTOS Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia 

 Onde estudar: Piedade, São Paulo

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Alimentos é o mesmo descrito na página 14.

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

 Onde estudar: São José dos Campos, São Paulo

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Automação Industrial é o mesmo descrito na página 14.

COMUNICAÇÃO VISUAL Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

 Onde estudar: Leme, São Paulo

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Comunicação Visual é o mesmo descrito na página 16.
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DESIGN DE INTERIORES Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design 

 Onde estudar: São Paulo

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Design de Interiores é o mesmo descrito na página 17.

EDIFICAÇÕES Eixo Tecnológico: Infraestrutura 

 Onde estudar: Americana, Ribeirão Preto, Santo André, São Paulo

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Edificações é o mesmo descrito na página 17.

ELETRÔNICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

 Onde estudar: Botucatu, Campinas, Mococa, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo 

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Eletrônica é o mesmo descrito na página 18.

ELETROTÉCNICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais 

 Onde estudar: Campinas, Mococa, São Paulo
 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Eletrotécnica é o mesmo descrito na página 18.

EVENTOS Eixo Tecnológico: Turismo, Hospitalidade e Lazer

 Onde estudar: Atibaia
 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Eventos é o mesmo descrito na página 19.

FLORESTAS Eixo Tecnológico: Recursos Naturais

 Onde estudar: São Manuel
 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Florestas é o mesmo descrito na página 20.

INFORMÁTICA Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Informática é o mesmo descrito na página 22.
 Onde estudar:

Americana
Amparo
Atibaia
Batatais
Bauru
Botucatu
Cabrália Paulista
Cachoeira Paulista
Cajamar

Campinas
Catanduva
Cruzeiro
Ferraz de Vasconcelos
Garça
Hortolândia
Ipaussu
Itapeva
Itapira

Itaquaquecetuba
 Itatiba
Itu
Ituverava
Jaú
Leme
Mococa
Monte Mor
Nova Odessa

Novo Horizonte
Orlândia
Piracicaba
Piraju
Porto Ferreira
Santana de Parnaíba
São Bernardo do Campo
São Caetano do Sul
São Paulo

Sorocaba
Tatuí
 Taquarituba
Teodoro Sampaio
Tietê
Tupã
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LOGÍSTICA Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

 Onde estudar: Americana, Campinas, Mairinque, Pindamonhangaba, São Paulo, Votorantim

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Logística é o mesmo descrito na página 24.

INFORMÁTICA PARA INTERNET Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Informática para Internet é o mesmo descrito na página 22.

 Onde estudar: Andradina, Barra Bonita, Bebedouro, Espírito Santo do Pinhal, Itanhaém, Lorena, Mogi Mirim, Ourinhos, Pirassununga, 
Presidente Venceslau, Ribeirão Pires, Santa Cruz do Rio Pardo, Santa Rita do Passa Quatro, São José do Rio Pardo, São Paulo, Taubaté

MARKETING Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

 Onde estudar: Lorena, São Paulo

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Marketing é o mesmo descrito na página 25.

MECÂNICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

 Onde estudar: Americana, Botucatu, Campinas, Mogi Mirim, Pindamonhangaba, São Paulo

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Mecânica é o mesmo descrito na página 25.

MECATRÔNICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Mecatrônica é o mesmo descrito na página 25.
 Onde estudar: Araras, Garça, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo

MEIO AMBIENTE Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

 Onde estudar: Barretos, Cerqueira César, Espírito Santo do Pinhal, Igarapava, Itu, Mogi Mirim, Novo Horizonte, Osasco, São Paulo, 
São Sebastião

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Meio Ambiente é o mesmo descrito na página 26.

MODELAGEM DO VESTUÁRIO Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design

 Onde estudar: São Paulo

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Modelagem do Vestuário é o mesmo descrito na página 27.

NUTRIÇÃO E DIETÉTICA Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde 

 Onde estudar: Osasco, Santo André, São Paulo

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Nutrição e Dietética é o mesmo descrito na página 28.

QUÍMICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Química é o mesmo descrito na página 30.

 Onde estudar: Barretos, Campinas, Dracena, Osasco, Rancharia, Santo André, São Bernardo do Campo, São Paulo, Suzano 
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SEGURANÇA DO TRABALHO Eixo Tecnológico: Segurança

 Onde estudar: Osasco

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Segurança do Trabalho é o mesmo descrito na página 32.

SERVIÇOS jURÍDICOS Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

 Onde estudar: Itararé, São Paulo

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Serviços Jurídicos é o mesmo descrito na página 32.
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Os cursos abrangem, concomitantemente, habilidades específicas do Ensino Técnico e 
conteúdos do Ensino Médio, buscando a interdisciplinaridade. O objetivo é oferecer a 
jovens e adultos trabalhadores oportunidades de escolarização que aliem a educação 
básica em nível médio e à educação profissional, com desenvolvimento de competências 
e habilidades que propiciem a formação integral do aluno como cidadão e como profis-
sional de qualidade. 

 Onde estudar: Bauru, Mococa, Santos, São Bernardo do Campo, São Paulo, Sorocaba

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Administração é o mesmo descrito na página 11.

ADMINISTRAÇÃO Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

 Mercado de Trabalho: O perfil e o mercado de trabalho para o técnico em Calçados é o mesmo descrito na página 15.
 Onde estudar: Birigui

CALÇADOS Eixo Tecnológico: Produção Industrial
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O curso semipresencial é oferecido nas Etecs por meio do Telecurso TEC, programa de edu-
cação profissional a distância desenvolvido pelo Governo do Estado de São Paulo – por 
meio do Centro Paula Souza – em parceria com a Fundação Roberto Marinho. Os alunos 
têm aulas presenciais aos sábados ou durante a semana, complementadas por mediação 
pedagógica em ambiente virtual de aprendizagem.

 Onde estudar: 
Avaré
Barretos
Bebedouro
Campo Limpo Paulista
Cerqueira César

Ferraz de Vasconcelos
Garça
Guarujá
Hortolândia

Ibitinga
Itapeva
Itararé
Itatiba

Matão
Mogi Mirim
Olímpia
Piedade

Pirajú
Presidente Prudente
Santana de Parnaíba
Santa Rosa de Viterbo

São Carlos
São José dos Campos
São Paulo
Sorocaba

ADMINISTRAÇÃO Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Controla a rotina administrativa das empresas. Colabora nos planejamentos estratégico, tático e operacional. Realiza atividades em 
recursos humanos e intermedeia mão-de-obra para colocação e recolocação. Atua na área de compras, auxiliar no setor contábil e asses-
sora a área de vendas. Intercambia mercadorias e serviços e executa atividades nas áreas fiscal e financeira. 

 Mercado de Trabalho: Indústria, comércio, prestação de serviços e empresas em geral, de pequeno e médio portes.

 Onde estudar: 
Americana
Assis
Avaré
Batatais
Bebedouro

Cachoeira Paulista
Cafelândia
Cajamar
Garça
Itapeva

Itararé
Itatiba
Jundiaí
Mococa
Mogi das Cruzes

Mogi Guaçu
Piraju
Pirassununga
Poá
Rancharia

Ribeirão Pires
São José dos Campos
São Paulo
São Sebastião
Sorocaba

Suzano
Taquarivaí
Teodoro Sampaio

COMÉRCIO Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Forma o profissional que exerce a administração em empresas industriais, comerciais, agrícolas e de serviços; planeja, executa, dirige e 
controla os recursos e as atividades de uma pequena organização, seja como proprietário ou empregado.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor.

 Onde estudar: 
Barretos
Batatais
Bebedouro
Birigui

Cajamar
Cafelândia
Catanduva
Guarujá

Ibitinga
Itatiba
Jundiaí
Miguelópolis

Piedade
Poá
Presidente Venceslau
Rancharia

São Carlos
São José dos Campos
São Paulo
São Simão

Taquarivaí
Teodoro Sampaio

SECRETARIADO Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Auxilia os executivos no desempenho de suas funções, gerenciando informações, ajudando na execução de suas tarefas administrativas e 
em reuniões. Coordena equipes e atividades; controla documentos e correspondências; faz atendimento ao cliente, negociações com forne-
cedores; administra relacionamentos e conflitos internos e externos; atua na gestão de processos, na confecção de produtos e estruturação 
de portfólios, na elaboração de apresentações, na estruturação de relatórios administrativos, na composição de planilhas orçamentárias e 
demais serviços específicos da empresa em que trabalha.

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas e do terceiro setor, indústria e comércio.
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Os processos seletivos semestrais nem sempre oferecem vagas para todos os cursos. 
Procure se informar sobre o próximo vestibulinho e os cursos que serão oferecidos em 
cada escola, nos sites:
www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibulinhoetec.com.br.

u Ensino Médio
p Açúcar e Álcool 
p Administração
p Agente Comunitário de Saúde
p Contabilidade

Cursos 

p Agronegócio
p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio

Cursos

p Enfermagem
p Informática
p Informática para Internet
p  Mecânica

ADAMANTINA

Etec Prof. Eudécio Luiz Vicente Etec Eng. Herval Bellusci (Agrícola)
Rua Líbero Badaró, 600 - Vila Jamil de Lima
Tel.: (18) 3521-2565 / 2493

Estrada Seis, 122 - Boa Vista
Tel.: (18) 3521-2494 

u Ensino Médio
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Informática

p Meio Ambiente
p Segurança do Trabalho
p Serviços Jurídicos

Cursos
AGUAÍ Etec Aguaí

Rua Joaquim José, 227 
Centro  
Tel.: (19) 3652-3757

Cursos
AMERICANA Etec Polivalente de Americana

Av. Nossa Senhora de Fátima, 567 
Vila Israel
Tel.: (19) 3468-4071 / 3468-1611

u Ensino Médio 
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio 
p Comércio (Telecurso TEC)
p Comunicação Visual
p Contabilidade
p Design de Interiores
p Edificações
p Edificações integrado ao Ensino Médio 
p Eventos

p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio 
p Logística
p Logística integrado ao Ensino Médio 
p Mecânica
p Mecânica integrado ao Ensino Médio 
p Secretariado
p Segurança do Trabalho
p Têxtil
p Turismo Receptivo

Cursos
AMPARO Etec joão Belarmino

Rua Sete de Setembro, 299 
Centro
Tel.: (19) 3808-1016 / 
3807-2288 / 8982

u Ensino Médio 
p Administração
p Contabilidade
p Design de Interiores
p Edificações
p Eletrotécnica
p Enfermagem

p Eventos
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio 
p Logística
p Mecânica
p Segurança do Trabalho
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Cursos
ARAÇATUBA Etec Araçatuba

Av. Prestes Maia, 1764 
Jardim Ipanema
Tel.: (18) 3625-8677

u Ensino Médio 
p Açúcar e Álcool
p Informática

p Meio Ambiente
p Química

Cursos
ANDRADINA Etec Sebastiana A. de Moraes (Agrícola)

Estrada Vicinal Sebastião Lourenço 
da Silva, 34 Km 11 
Vila Planalto
Tel.: (18) 3722-3302

u Ensino Médio
p Agronegócio
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Agropecuária (Modalidade Alternância)

u Ensino Médio 
p Administração
p Agenciamento de Viagem
p Contabilidade

p Enfermagem
p Informática
p Informática para Internet
p Manutenção de Aeronaves

Cursos
ARARAQUARA Etec Profª Anna de Oliveira Ferraz

Av. Bandeirantes, 503 
Centro
Tel.: (16) 3336-6636 / 6155

p Mecânica
p Mecatrônica
p Nutrição e Dietética
p Secretariado

Cursos
ARARAS Etec Prefeito Alberto Feres

Av. Senador César Lacerda de 
Vergueiro, 690 
Jardim Cândida
Tel.: (19) 3541-2819 / 3551-4012

p Nutrição e Dietética
p Química

u Ensino Médio 
p Açúcar e Álcool
p Eletrotécnica
p Enfermagem

p Mecânica
p Mecatrônica
p Mecatrônica integrado ao Ensino Médio
p Meio Ambiente

Cursos
ASSIS Etec Pedro D’Arcádia Neto

Rua Senhor do Bonfim, 1226 
Vila Xavier
Tel.: (18) 3321-5266 / 3322-3941

p Informática
p Mecânica
p Meio Ambiente 

u Ensino Médio 
p Açúcar e Álcool
p Administração

p Comércio (Telecurso TEC)
p Contabilidade
p Enfermagem

Cursos
ATIBAIA Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi

Av. Pref. Antonio Júlio de Toledo G. 
Lopes, 200 
Jardim das Cerejeiras
Tel.: (11) 4402-2129

u Ensino Médio 
p Administração
p Enfermagem

p Eventos integrado ao Ensino Médio
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Hospedagem

p Informática
p Informática para Internet integrado ao 
 Ensino Médio
p Produção de Cana-de-Açúcar



Etecs no Estado

44

Cursos
AVARÉ Etec Prof. Fausto Mazzola

Rua Álvaro Lemos Torres, 561
Bairro Brabância
Tel.: (14) 3732-5572 / 5585

u Ensino Médio 
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC)

p Comércio (Telecurso TEC)
p Informática
p Nutrição e Dietética

Cursos
BARRA BONITA Etec Comendador joão Rays

Rua Ludovico Victorio, 2140 
Vila Habitacional
Tel.: (14) 3641-1310 / 3641-5600

u Ensino Médio 
p Administração
p Contabilidade
p Informática

p Informática para Internet
p Informática para Internet integrado ao Ensino Médio 
p Marketing
p Secretariado

Cursos
BARUERI Etec Barueri

Rua João Batista Soares, 440 
Novo Centro Comercial
Tel.: (11) 4163-4655

u Ensino Médio
p Enfermagem

p Segurança do Trabalho
p Serviços Jurídicos

Cursos
BARRETOS Etec Cel. Raphael Brandão

Av. 37, 646 
Baroni 
Tel.: (17) 3322-2341 / 1419 / 3323-1099

u Ensino Médio 
p Açúcar e Álcool
p Administração (Telecurso TEC)
p Alimentos
p Cozinha
p Enfermagem
p Informática
p Mecânica

p Meio Ambiente
p Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio
p Nutrição e Dietética
p Química 
p Química integrado ao Ensino Médio
p Secretariado (Telecurso TEC)
p Segurança do Trabalho

Cursos
BATATAIS Etec Antonio de Pádua Cardoso

Rua Artur Lopes de Oliveira, 1087 
Santo Antônio
Tel.: (16) 3761-2428 / 3023 

u Ensino Médio 
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Agenciamento de Viagem
p Comércio
p Comércio (Telecurso TEC)
p Contabilidade
p Enfermagem

p Eventos
p Farmácia
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Informática para Internet
p Mecânica
p Secretariado (Telecurso TEC)
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Cursos
BAURU Etec Rodrigues de Abreu
Rua Virgílio Malta, 12 quadra 70 
Centro 
Tel.: (14) 3234-4252  

u Ensino Médio
p Administração
p Administração (EJA)
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Enfermagem

p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Logística
p Segurança do Trabalho

Cursos
BEBEDOURO Etec Ídio Zucchi
Rua Dr. Oscar Werneck, 1286
Tel.: (17) 3343-9695 u Ensino Médio 

p Administração
p Administração (Telecurso TEC)
p Agronegócio
p Comércio (Telecurso TEC)

p Contabilidade
p Informática
p Informática para Internet
p Informática para Internet integrado ao Ensino Médio
p Secretariado (Telecurso TEC)

Cursos
BOTUCATU Etec Dr. Domingos Minicucci Filho
Av. Santana, 654 
Centro
Tel.: (14) 3882-0503 / 5325

u Ensino Médio
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Automação Industrial
p Eletrônica integrado ao Ensino Médio
p Eletrotécnica
p Enfermagem

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Mecânica
p Mecânica integrado ao Ensino Médio
p Mecatrônica
p Nutrição e Dietética

Cursos
BIRIGUI Etec Dr. Renato Cordeiro 
Rua Ermando Zin, 1531 
Jardim Santana
Tel.: (18) 3644-4019 / 3634-1083

u Ensino Médio 
p Administração
p Calçados

p Calçados (EJA)
p Enfermagem
p Secretariado (Telecurso TEC)

Cursos
CABRÁLIA PAULISTA Etec Astor de Mattos Carvalho (Agrícola)
Rodovia Lourenço Lozano - km 4 
Bairro Restinga - Zona Rural - s/nº
Tel.: (14) 3285-1147 / 1210

u Ensino Médio 
p Açúcar e Álcool
p Agropecuária

p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio

Cursos
CAÇAPAVA Etec Machado de Assis
Rua Nações Unidas, 253 
Jardim Santo Antonio
Tel.: (12) 3653-5882 / 3225

u Ensino Médio
p Administração
p Informática

p Logística
p Mecânica
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Cursos
CACHOEIRA PAULISTA Etec Prof. Marcos U. dos Santos Penchel

Rua Afonso Pereira da Silva, 96
Vila Carmen
Tel.: (12) 3103-1493 / 3101-2816

u Ensino Médio 
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Comércio
p Comércio (Telecurso TEC)

p Eletrônica
p Enfermagem 
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Programação de Jogos Digitais

Cursos
CAFELÂNDIA Etec Profª Helcy Moreira Martins Aguiar (Agrícola)

Praça Sagrado Coração de Jesus, 70
Centro 
Tel.: (14) 3554-1184

u Ensino Médio 
p Açúcar e Álcool
p Administração
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Comércio (Telecurso TEC)
p Enfermagem

p Informática
p Logística
p Meio Ambiente
p Projetos Mecânicos 
p Secretariado (Telecurso TEC)
p Zootecnia

Cursos
CAjAMAR Etec Gino Rezaghi

Av. Arujá, 175 
Conj. Hab. Jardim Maria Luiza
Tel.: (11) 4447-3600

u Ensino Médio 
p Administração
p Comércio (Telecurso TEC)
p Informática integrado ao Ensino Médio

p Logística
p Secretariado (Telecurso TEC)
p Segurança do Trabalho

Cursos
CAMPO LIMPO PAULISTA Etec Campo Limpo Paulista

Rua João Julião Moreira, s/nº 
Botujuru
Tel.: (11) 4812-2966

u Ensino Médio 
p Administração
p Administração(Telecurso TEC) 
p Enfermagem

p Informática para Internet
p Instrumentação
p Logística

u Ensino Médio
p Bioquímica
p Biotecnologia
p Celulose e Papel
p Meio Ambiente
p Química
p Química integrado ao Ensino Médio

Cursos 

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao 
 Ensino Médio
p Eletrônica
p Eletrônica integrado ao 
 Ensino Médio
p Eletrotécnica
p Eletrotécnica integrado ao 
 Ensino Médio

Cursos

CAMPINAS

Etec Conselheiro Antonio Prado Etec Bento Quirino
Av. Cônego Antônio Roccato, s/nº - Km 3,5 - Jardim Santa Mônica
Tel.: (19) 3246-2888

Av. Orozimbo Maia, 2600 - Vila Estanislau
Tel.: (19) 3252-3596 / 3251-8934

p Informática integrado ao 
 Ensino Médio
p Logística
p Logística integrado ao  
 Ensino Médio
p Mecânica
p Mecânica integrado ao  
 Ensino Médio
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Cursos
CÂNDIDO MOTA Etec Prof. Luiz Pires Barbosa (Agrícola)

Rodovia SP 266, km 2, 25
Bairro Água do Jacu
Tel.: (18) 3341-1014 / 4448

u Ensino Médio 
p Açúcar e Álcool
p Administração
p Agroindústria

p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Informática

Cursos
CAPÃO BONITO Etec Dr. Celso Charuri

Av. Péricles de Freitas, 296 
Terras do Embiruçu
Tel.: (15) 3543-1231

u Ensino Médio 
p Administração
p Edificações

p Guia de Turismo
p Informática
p Turismo Receptivo

Cursos
CARAGUATATUBA Etec Caraguatatuba

Av. Rio Grande do Norte, 480 
Indaiá
Tel.: (12) 3888-1387 / 3661

u Ensino Médio 
p Administração
p Contabilidade

p  Cozinha
p Informática para Internet

p Logística
p Meio Ambiente

Cursos
CARAPICUÍBA Etec Carapicuíba

Av. Francisco Pignatari, 650 
Vila Gustavo Correia
Tel.: (11) 4184-8404 / 4183-6849 / 6827

u Administração p Comunicação Visual p Processos Fotográficos

Cursos
CASA BRANCA Etec Dr. Francisco Nogueira de Lima

Av. Coronel Castro, 12 
Centro
Tel.: (19) 3671-1170

u Ensino Médio 
p Administração
p Alimentos

p Cozinha
p Enfermagem
p Farmácia

p Informática
p Marketing

p Nutrição e Dietética
p Segurança do Trabalho

Cursos
CATANDUVA Etec Elias Nechar

Rua Guariba, 800 
Jardim Bela Vista
Tel.: (17) 3522-2408

u Ensino Médio 
p Açúcar e Álcool
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Edificações
p Enfermagem

p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Mecânica
p Meio Ambiente
p Química
p Secretariado (Telecurso TEC)
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Cursos
CERQUEIRA CÉSAR Etec Pref. josé Esteves (Agrícola)
Rodovia Donato Francisco Sassi,  
km 5, 01 - Macucão
Tel.: (14) 3714-6175

u Ensino Médio 
p Administração (Telecurso TEC)
p Agroindústria
p Agronegócio
p Agropecuária

p Contabilidade
p Informática
p Meio Ambiente
p Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio
p Produção de Cana-de-Açúcar

Cursos
CERQUILHO Etec Cerquilho
Rua Vereador Mario Pillon, 1.001 
São Francisco
Tel.: (15) 3384-4743 / 3778

u Ensino Médio 
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Comércio

p Logística
p Modelagem do Vestuário

Cursos
COTIA Etec Cotia
Rua Martiniano Lemos Leite, 30
Vila Jovina
Tel.: (11) 4148-2099 / 4614-3093

u Ensino Médio 
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Eventos

p Informática
p Lazer
p Redes de Computadores

Cursos
CRUZEIRO Etec Prof. josé Sant´Ana de Castro
Rua Dr. Othon Barcelos, s/nº 
Centro
Tel.: (12) 3144-1207

u Ensino Médio
p Administração
p Edificações
p Enfermagem

p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Marketing
p Mecânica

p Meio Ambiente
p Nutrição e Dietética

Cursos
CUBATÃO Etec Cubatão
Rua Tamoyo, 230 
Vila Couto
Tel.: (13) 3372-8976 / 3375-2175

u Ensino Médio p Logística p Meio Ambiente

Cursos
DIADEMA Etec juscelino Kubitschek de Oliveira
Rua Guarani, 735 
Serraria
Tel.: (11) 4055-2883

u Ensino Médio p Administração p Informática p Logística

Cursos
DRACENA Etec Profª Carmelina Barbosa (Agrícola)
Rodovia Comandante João Ribeiro de 
Barros, Km 653, 158 
Bairro das Antas  
Tel.: (18) 3822-4448

u Ensino Médio
p Açúcar e Álcool
p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio

p Enfermagem
p Informática
p Química integrado ao Ensino Médio
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Cursos
EMBU DAS ARTES Etec Embu

Rua Marcelino Pinto Teixeira, s/no  
Parque Industrial Ramos de Freitas
Tel.: (11) 4778-1178

u Ensino Médio
p Contabilidade
p Informática

p Logística
p Redes de Computadores
p Secretariado

Cursos
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL Etec Dr. Carolino da M. e Silva (Agrícola)

Rodovia SP, 346 - Km 204 
Morro Azul
Tel.: (19) 3651-1229 / 5386

u Ensino Médio
p Administração
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Cafeicultura
p Informática

p Informática para Internet
p Informática para Internet integrado ao 
 Ensino Médio
p Meio Ambiente
p Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio

Cursos
FERNANDÓPOLIS Etec Fernandópolis

Av. Geraldo Roquete, 135 
Jardim Paulista
Tel.: (17) 3462-3311 / 3030 / 
3442-7505

u Ensino Médio 
p Açúcar e Álcool
p Administração
p Informática

p Informática para Internet
p Marketing
p Mecanização Agrícola
p Secretariado

Cursos
FERRAZ DE VASCONCELOS Etec Ferraz de Vasconcelos

Av. Governador Jânio Quadros, 2000
Parque São Francisco
Tel.: (11) 4679 6145 

u Ensino Médio 
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC)
p Informática

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Logística
p Redes de Computadores
p Segurança do Trabalho 

u Ensino Médio
p Agronegócio
p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao 
 Ensino Médio
p Cafeicultura

Cursos 

u Ensino Médio
p Administração
p Contabilidade
p Eletrônica
p Eletrotécnica
p Enfermagem

Cursos

FRANCA

Etec Prof. Carmelino Corrêa jr. (Agrícola) Etec Dr. júlio Cardoso
Rodovia Cândido Portinari, km 405 - City Petrópolis
Tel.: (16) 3703-8035 / 7712 / 8226

Rua General Carneiro, 1675 - Centro
Tel.: (16) 3721-8133 / 3702-9308

p Informática
p Logística
p Mecânica
p Mecatrônica
p Secretariado
p Telecomunicações

p Curtimento
p Meio Ambiente
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Cursos
FRANCISCO MORATO Etec Francisco Morato

Rua Tupinambás, s/nº 
Jardim Nova Belém
Tel.: (11) 4488-2192 / 4489-4964 / 4875

u Ensino Médio
p Administração

p Contabilidade
p Informática

Cursos
FRANCO DA ROCHA Etec Dr. Emilio Hernandez Aguilar

Estrada do Governo, km 42 
Pouso Alegre
Tel.: (11) 4449-3115 / 4443-6110

u Ensino Médio 
p Administração

p Informática
p Logística

Cursos
GUARATINGUETÁ Etec Prof. Alfredo de Barros Santos

Rua Afonso Giannico, 350 
Pedregulho
Tel.: (12) 3125-2266 / 3821

u Ensino Médio
p Administração
p Agenciamento de Viagem
p Comunicação Visual
p Eletromecânica

p Finanças
p Informática
p Mecânica
p Segurança do Trabalho
p Turismo Receptivo

Cursos
GUARIBA Etec Bento Carlos Botelho do Amaral

Rua Rui Barbosa, 1.244 
Jardim Progresso
Tel.: (16) 3251-1277

u Ensino Médio
p Administração

p Informática 
p Segurança do Trabalho

u Ensino Médio 
p Administração
p Eletrônica
p Enfermagem
p Informática

Cursos 

u Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC)
p Agroindústria
p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Comércio (Telecurso TEC)

Cursos

GARÇA

Etec Monsenhor Antônio Magliano Etec Dep. Paulo O. C. de Barros (Agrícola)
Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 277 - Bairro Williams 
Tel.: (14) 3471-0099 / 3406-5870

Rua Prof. Edson José Puga, 100 - José Ribeiro 
Tel.: (14) 3406-1296 / 3471-1534

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Marketing
p Mecânica
p Mecatrônica
p Mecatrônica integrado ao Ensino Médio
p Segurança do Trabalho

Cursos
GUARUjÁ Etec Alberto Santos Dumont

Rua Dona Vitória, 502 
Jardim São Miguel 
Tel.: (13) 3382-5677 / 4173

u Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC)
p Cozinha

p Eventos 
p Hospedagem
p Manutenção de Aeronaves

p Secretariado
p Secretariado (Telecurso TEC)
p Turismo Receptivo
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Cursos
HORTOLÂNDIA Etec Hortolândia

Rua Capitão Lourival Mey, 750
Jardim Santana
Tel.: (19) 3897-3727 / 5935

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC)
p Informática

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Informática para Internet
p Nutrição e Dietética
p Secretariado

Cursos
IBATÉ Etec Ibaté
Rua Floriano Peixoto, s/n° 
Centro
Tel.: (16) 3371-1027

p Administração p Contabilidade p Logística

Cursos
IBITINGA Etec Ibitinga
Rua Rosalbino Tucci, 431 
Centro
Tel.: (16) 3341-7046 / 3342-6039

u Administração (Telecurso TEC)
p Comércio
p Contabilidade

p Informática
p Informática para Internet
p Logística

p Marketing
p Secretariado (Telecurso TEC)
p Vestuário

Cursos
IGARAPAVA Etec Antônio junqueira da Veiga (Agrícola)
Fazenda Baixada, s/no

Zona Rural
Tel.: (16) 3172-1814

u Ensino Médio 
p Açúcar e Álcool
p Administração

p Agropecuária 
p Informática
p Meio Ambiente

p Meio Ambiente integrado ao 
 Ensino Médio
p Química

Cursos
ILHA SOLTEIRA Etec Ilha Solteira

Alameda Perimetral, s/no

Zona Rural
Tel.: (18) 3742-2575

u Ensino Médio
p Açúcar e Álcool
p Comércio
p Eletrotécnica

p Enfermagem
p Eventos
p Hospedagem
p Informática

p Mecânica
p Meio Ambiente
p Segurança do Trabalho

Cursos
IGUAPE Etec Eng. Agr. Narciso de Medeiros (Agrícola)
Rodovia Prefeito Casimiro Teixeira, 
km 51,5 - Três Barras
Tel.: (13) 3841-5170 / 2424

p Agropecuária integrado 
 ao Ensino Médio
p Hospedagem

p Informática
p Meio Ambiente
p Turismo Receptivo

Cursos
IPAUSSU Etec Prof. Pedro Leme Brisolla Sobrinho 
Av. Antonio Carlos de Abreu Sodré, 1040 
Centro
Tel.: (14) 3344-1408 / 1506

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado 
 ao Ensino Médio

p Contabilidade
p Informática
p Informática integrado ao 
 Ensino Médio

p Logística
p Nutrição e Dietética
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Cursos
ITANHAÉM Etec Itanhaém

Av. José Batista Campos, 1431
Jardim Anchieta
Tel.: (13) 3427-1601 

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Hidrologia
p Informática para Internet 

p Informática para Internet integrado 
 ao Ensino Médio
p Meio Ambiente
p Saneamento
p Secretariado

Cursos
ITAPIRA Etec joão Maria Stevanatto

Av. Paulo Lacerda Quarten Barboza, 
630 - Parque Santa Barbara
Tel./Fax: (19) 3843-1171/3813-4548

u Ensino Médio
p Administração
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio

p Informática para Internet
p Química
p Segurança do Trabalho

Cursos
ITAQUAQUECETUBA Etec Itaquaquecetuba

Rua Cambará, 866 
Jardim Aracaré
Tel.: (11) 4642-5544 / 2609

p Administração integrado ao Ensino Médio
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Informática para Internet

p Secretariado
p Segurança do Trabalho

Cursos
ITAPEVA Etec Dr. Demétrio Azevedo junior

Av. Europa, 1097 
Jardim Europa
Tel.: (15) 3522-1077 / 3524-2484 / 
3522-4169

u Ensino Médio
p Administração
p Administração (Telecurso TEC)
p Comércio (Telecurso TEC)
p Edificações
p Eletrotécnica
p Enfermagem
p Informática

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Logística
p Metalurgia (Siderurgia)
p Mineração
p Móveis
p Nutrição e Dietética
p Química

p Administração integrado ao Ensino Médio
p Enfermagem
p Secretariado
p Segurança do Trabalho
p Vestuário

Cursos 

u Ensino Médio
p Administração
p Agroindústria
p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio

Cursos

ITAPETININGA

Etec Darcy Pereira Moraes Etec Prof. Edson Galvão (Agrícola)
Av. Moisés Nalesso, s/nº - Chapadinha 
Tel. (15) 3373-4984 / 9779-3184 

Rodovia Gladys Bernardes Minhoto, Km 11 - Capão Alto
Tel.: (15) 3271-0444

p Eventos
p Meio Ambiente 
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Cursos
ITARARÉ Etec Itararé

Rua Campos Salles, 1.360 
Centro 
Tel.: (15) 3532-5194 / 3531-2770

p Administração 
p Administração (Telecurso TEC)
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Comércio (Telecurso TEC)

p Contabilidade
p Nutrição e Dietética
p Serviços Jurídicos
p Serviços Jurídicos integrado ao Ensino Médio

Cursos
ITATIBA Etec Rosa Perrone Scavone

Rua Dr. João dos Santos Rangel, 66 
Vila Belém
Tel.: (11) 4538-1493 / 6326

u Ensino Médio
p Administração
p Administração (Telecurso TEC)
p Automação Industrial
p Comércio (Telecurso TEC)
p Eletromecânica
p Eletrônica

p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Logística
p Manutenção e Suporte em Informática
p Projetos Mecânicos
p Secretariado (Telecurso TEC)

Cursos
ITU Etec Martinho Di Ciero (Agrícola)

Av. Tiradentes, 973 
Parque Industrial
Tel.: (11) 4024-1009 / 4025-3720

u Ensino Médio
p Agenciamento de Viagens
p Hospedagem
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio

p Informática para Internet
p Meio Ambiente
p Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio
p Paisagismo
p Turismo Receptivo

Cursos
ITUVERAVA Etec Ituverava

Rua Omaguás, 810 
Jardim Marajoara
Tel.: (16) 3839-0853 / 3482

u Ensino Médio
p Administração
p Contabilidade
p Farmácia
p Informática

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Informática para Internet
p Redes de Computadores
p Serviços Jurídicos

Cursos
jACAREÍ Etec Cônego josé Bento (Agrícola)

Av. Nove de Julho, 745 
Jardim Pereira do Amparo
Tel.: (12) 3951-5800 / 5230

u Ensino Médio
p Administração
p Agrimensura

p Agropecuária
p Florestas
p Logística

p Meio Ambiente
p Química
p Redes de Computadores

Cursos
jALES Etec Dr. josé Luiz Viana Coutinho (Agrícola)

Chácara Municipal
Córrego Tambory, 103
Tel.: (17) 3632-9007 / 9004

u Ensino Médio
p Agroindústria
p Agronegócio
p Agropecuária

p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Alimentos
p Comércio
p Enfermagem

p Informática
p Informática para Internet
p Marketing
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u Ensino Médio
p Administração
p Edificações
p Eletrotécnica
p Enfermagem

Cursos 

p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio

Cursos

jAÚ

Etec joaquim Ferreira do Amaral Etec Prof. Urias Ferreira (Agrícola)
Rua Humaitá, 1090 - Centro
Tel.: (14) 3624-8585 / 3622-3566

Rod. Dep. Leônidas Pacheco Ferreira, Km 17 - 29 - Pouso Alegre
Tel.: (14) 3623-1170 / 1190

p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Mecânica
p Nutrição e Dietética
p Segurança do Trabalho

u Ensino Médio
p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Alimentos
p Nutrição e Dietética
p Turismo Receptivo

Cursos 

u Ensino Médio
p Administração
p Agrimensura
p Comércio (Telecurso TEC)
p Design de Interiores
p Edificações

Cursos

jUNDIAÍ

Etec Benedito Storani (Agrícola) Etec Vasco Antonio Venchiarutti
Av. Antonio Pincinato, 4355 - IV Centenário
Tel.: (11) 4582-1881

Av. Eng. Tasso Pinheiro, 700 - Terra Nova
Tel.: (11) 4587-3093 

p Informática
p Logística
p Meio Ambiente
p Saneamento
p Secretariado (Telecurso TEC)
p Segurança do Trabalho

Cursos
LEME Etec Dep. Salim Sedeh
Rua Neida Zencker Leme, 500
Cidade Jardim
Tel.: (19) 3571-4898 

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p  Comércio
p Comunicação Visual
p Comunicação Visual integrado ao Ensino Médio

p Farmácia
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Marketing
p Processos Fotográficos

Cursos
LENÇÓIS PAULISTA Etec Cidade do Livro
Av. Lazaro Brígido Dutra, 200
Jardim Ibaté
Tel.: (14) 3264-2654

u Ensino Médio
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Comércio

p Contabilidade
p Edificações
p Química

Cursos
LIMEIRA Etec Trajano Camargo
Rua Tenente Belizário, 439
Centro
Tel.: (19) 3441-8838

u Ensino Médio
p Administração
p Eletroeletrônica
p Eventos
p Logística

p Mecânica
p Metalurgia (Produção de Peças Metálicas)
p Nutrição e Dietética
p Química
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Cursos
LINS Etec Lins

Rua São Pedro, 300 
Vila Perin
Tel.: (14) 3523-4859 / 1217

u Ensino Médio
p Administração
p Edificações

p Enfermagem
p Informática
p Química

Cursos
MIGUELÓPOLIS Etec Laurindo Alves de Queiroz (Agrícola)

Fazenda Lageado, s/nº
Zona Rural
Tel.: (16) 3835-1370 / 1942

u Ensino Médio
p Administração
p Agropecuária

p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Informática
p Secretariado (Telecurso TEC)

Cursos
LORENA Etec Padre Carlos Leôncio da Silva

 Av. Dr. Epitácio Santiago, 199 
Centro 
Tel.: (12) 3157-8787 / 3152-5997

p Finanças
p Informática para Internet
p Informática para Internet 
 integrado ao Ensino Médio
p Logística

p Marketing
p Marketing integrado ao Ensino Médio
p Redes de Computadores
p Segurança do Trabalho
p Serviços Jurídicos

Cursos
MAIRINQUE Etec Mairinque

Rua Antonio Alves de Souza, s/nº  
Centro
Tel.: (11) 4784-3220 / 4712-3858

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Contabilidade

p Cozinha
p Logística
p Logística integrado ao Ensino Médio
p Química

Cursos
MARÍLIA Etec Antônio Devisate

Av. Castro Alves, 62
Somenzari
Tel.: (14) 3433-5467 / 5274

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Contabilidade

p Enfermagem
p Informática
p Secretariado
p Segurança do Trabalho

Cursos
MATÃO Etec Sylvio de Mattos Carvalho

Rua Cesário Mota, 644
Centro
Tel.: (16) 3382-1226 / 6878

u Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC)
p Automação Industrial
p Eletrônica
p Enfermagem

p Informática 
p Informática para Internet
p Mecânica
p Mecatrônica

Cursos
MAUÁ Etec Mauá

Av. Antônia Rosa Fioravante, 804 
Vila Fausto Morelli 
Tel.: (11) 4543-3221 / 3238

p Administração p Informática
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Cursos
MIRASSOL Etec Prof. Matheus L. de Abreu (Agrícola)
Estrada da Gruta, 96 
Bairro da Gruta
Tel.: (17) 3242-3249

p Administração integrado ao Ensino Médio
p Agronegócio

p Agropecuária integrado ao Ensino Médio

uEnsino Médio
p Administração
p Administração (EJA)
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Alimentos
p Enfermagem
p Eventos
p Farmácia
p Informática
p Marketing
p Mecânica
p Química
p Segurança do Trabalho
p Serviços Jurídicos
p Turismo Receptivo

Cursos 

uEnsino Médio
p Automação Industrial
p Comércio (Telecurso TEC)
p Eletrônica
p Eletrônica integrado ao Ensino Médio
p Eletrotécnica
p Eletrotécnica integrado ao Ensino Médio
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Informática para Internet
p Manutenção e Suporte em Informática
p Mecatrônica

Cursos

MOCOCA

Etec Francisco Garcia Etec joão Baptista de Lima Figueiredo
Av. Dr. Américo Pereira Lima, 1507 - Jardim Lavínia  
Tel.: (19) 3656-8483

Av. Dr. Américo Pereira Lima, s/nº - Jardim Lavínia
Tel.: (19) 3656-2077 / 2052

Cursos
MOGI DAS CRUZES Etec Presidente Vargas
Rua Adriano Francisco Salgado, 30 
Sud Menucci
Tel.: (11) 4799-1511 / 7021 / 4069

uEnsino Médio
p Administração
p Agenciamento de Viagem
p Automação Industrial
p Comércio (Telecurso TEC)

p Design de Interiores
p Edificações
p Eletrônica
p Eletrotécnica
p Mecânica

p Mecatrônica
p Nutrição e Dietética
p Projetos Mecânicos
p Secretariado
p Segurança do Trabalho

Cursos
MOGI GUAÇU Etec Euro Albino de Souza
Rua Antonio Luiz Filho, 350 
Jardim Novo II
Tel.: (19) 3831-2890

uEnsino Médio
p Administração
p Automação Industrial

p Comércio (Telecurso TEC)
p Contabilidade
p Eletrotécnica

p Informática
p Logística
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Cursos
MOGI MIRIM Etec Pedro Ferreira Alves

Rua Ariovaldo Silveira Franco, 237 
Mirante
Tel.: (19) 3862-0177 / 0888 / 
3805-4352

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC)
p Automação Industrial
p Comércio
p Contabilidade
p Enfermagem
p Informática
p Informática para Internet

p Informática para Internet integrado ao 
 Ensino Médio
p Logística
p Mecânica
p Mecânica integrado ao Ensino Médio
p Mecatrônica
p Meio Ambiente
p Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio
p Redes de Computadores

Cursos
MONGAGUÁ Etec Adolpho Berezin

Av. Monteiro Lobato, 8000
Balneário Jussara
Tel.: (13) 3448-3800 / 3837 

u Ensino Médio
p Administração
p Edificações
p Enfermagem
p Hospedagem

p Informática
p Manutenção e Suporte em Informática
p Segurança do Trabalho
p Turismo Receptivo

Cursos
MONTE ALTO Etec Alcides Cestari

Av. Maria Deamo Tarraga, 221 
Residencial Real Paraíso
Tel.: (16) 3241-0834

u Ensino Médio 
p Administração 

p Segurança do Trabalho

Cursos
MONTE APRAZÍVEL Etec Padre josé Nunes Dias (Agrícola)

Estrada do Bacuri, 145
Zona Rural
Tel.: (17) 3275-1841 / 3295-1522

u Ensino Médio
p Agroindústria
p Agropecuária

p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Enfermagem
p Meio Ambiente

Cursos
MONTE MOR Etec Monte Mor

Av. Benedito Lázaro Vieira 
Sítio Santo Antonio - Bairro Aterrado 
Tel.: (19) 3879-6515 / 6518

u Ensino Médio
p Administração
p Informática

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Logística

Cursos
NOVA ODESSA Etec Nova Odessa

Rua Theófilo Sniker, 38 
Parque Industrial Harmonia
Tel.: (19) 3476-5074

p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Informática integrado ao Ensino Médio

p Modelagem do Vestuário
p Segurança do Trabalho
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Cursos
NOVO HORIZONTE Etec Profa Marines T. de Freitas Almeida

Av. Coronel Junqueira, 640 
Centro
Tel.: (17) 3542-1182

u Ensino Médio
p Administração
p Comércio
p Contabilidade
p Eventos
p Informática

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Logística
p Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio
p Transações Imobiliárias
p Turismo Receptivo

Cursos
OLÍMPIA Etec Olímpia

Rua José Piton, 165 
Vila Rodrigues
Tel.: (17) 3323-1099

u Ensino Médio
p Administração

p Administração (Telecurso TEC)
p Contabilidade

p Informática

Cursos
ORLÂNDIA Etec Prof. Alcídio de Souza Prado

Av. Dez, 1100 
Centro
Tel.: (16) 3826-0774 / 2313

u Ensino Médio
p Administração
p Contabilidade

p Enfermagem
p Farmácia
p Informática

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Informática para Internet
p Marketing

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Logística

Cursos 

u Ensino Médio
p Contabilidade
p Meio Ambiente
p Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio
p Nutrição e Dietética
p Nutrição e Dietética integrado ao Ensino Médio
p Química
p Química integrado ao Ensino Médio
p Segurança do Trabalho
p Segurança do Trabalho integrado ao Ensino Médio

Cursos

OSASCO

Etec Prof. André Bogasian Etec Osasco II
Rua Manoel Rodrigues, 155 - Presidente Altino 
Tel.: (11) 3685-4945 / 3683-4309

Rua Pedro Rissato, 30 - Vila dos Remédios
Tel.: (11) 3602-5327 / 3606-5441
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Cursos
OSVALDO CRUZ Etec Amim jundi
Rua Japão nº 724 
Centro
Tel.: (18) 3528-3982 / 4760

u Ensino Médio
p Açúcar e Álcool
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Comércio
p Contabilidade
p Enfermagem
p Farmácia

p Informática
p Informática para Internet
p Logística
p Marketing
p Meio Ambiente
p Química
p Redes de Computadores
p Segurança do Trabalho

Cursos

OURINHOS Etec jacinto Ferreira de Sá
Av. Antônio de Almeida Leite, 913 
Jardim Paulista
Tel.: (14) 3322-4908 / 3326-6121

u Ensino Médio
p Açúcar e Álcool
p Edificações
p Eletrônica
p Eletrotécnica
p Enfermagem
p Informática

p Informática para Internet integrado 
 ao Ensino Médio
p Mecânica
p Química
p Regência
p Saneamento
p Segurança do Trabalho

Cursos
PALMITAL Etec Prof. Mario Antônio Verza
Av. Anchieta, 487 
Centro
Tel.: (18) 3351-3753

u Ensino Médio
p Administração
p Agente Comunitário de Saúde
p Agronegócio

p Contabilidade
p Enfermagem
p Informática para Internet
p Logística

Cursos
PARAGUAÇU PAULISTA Etec Augusto Tortolero Araújo (Agrícola)
Rodovia SP 284, km 477, 50 
Sapé
Tel.: (18) 3361-1130 / 3362-1642

u Ensino Médio
p Açúcar e Álcool 
p Administração
p Agrimensura
p Agroindústria

p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Análise e Produção de Açúcar e Álcool
p Hospedagem

Cursos
PENÁPOLIS Etec joão jorge Geraissate (Agrícola)
Estrada José Vigilato de Castilho, s/no

Lageado
Tel.: (18) 3652-1577

p Agronegócio
p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio

p Florestas
p Informática
p Meio Ambiente

Cursos
PERUÍBE Etec de Peruíbe
Av. São João, 635 
Centro
Tel. (13) 3455-9712

p Contabilidade
p Logística

p Modelagem do Vestuário
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Cursos
PIEDADE Etec Piedade

Rua Bento Xavier de Oliveira, 50
Bairro Paulas e Mendes
Tel.: (15) 3244-1367 / 4570

u Ensino Médio
p Administração integrado ao Ensino Médio 
p Administração (Telecurso TEC)
p Agroecologia
p Agroindústria

p Agronegócio
p Alimentos integrado ao Ensino Médio
p Cozinha
p Secretariado (Telecurso TEC)

Cursos
PINDAMONHANGABA Etec joão Gomes de Araújo

Rua Prof. José Benedito Cursino, 75 
Boa Vista
Tel.: (12) 3642-1077 / 2414

u Ensino Médio
p Administração
p Cozinha
p Informática
p Logística

p Logística integrado ao Ensino Médio
p Mecânica
p Mecânica integrado ao Ensino Médio
p Nutrição e Dietética
p Redes de Computadores

Cursos
PIRAjU Etec Waldyr Duron júnior

Rodovia Raposo Tavares, km 316/318 
Bananeiras
Tel.: (14) 3351-7602

u Ensino Médio
p Administração
p Administração (Telecurso TEC)
p Comércio (Telecurso TEC)

p Eletrônica
p Eletrotécnica
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio

Cursos
PIRASSUNUNGA Etec Tenente Aviador Gustavo Klug

Av. Padre Antonio Van Ess, 1925 
Jardim Petrópolis
Tel.: (19) 3561-2961 / 3562-1315

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Comércio (Telecurso TEC)
p Contabilidade

p Eletrônica
p Enfermagem
p Informática
p Informática para Internet integrado ao 
 Ensino Médio

u Ensino Médio
p Automação Industrial
p Comércio
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Instrumentação
p Logística

Cursos 

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Contabilidade
p Eletrotécnica
p Enfermagem
p Mecânica
p Nutrição e Dietética
p Química
p Segurança do Trabalho

Cursos

PIRACICABA

Etec Dep. Ary de Camargo Pedroso Etec Cel. Fernando Febeliano da Costa
Rua Dr. João Conceição, 350 - Bairro Paulista
Tel.: (19) 3433-8541 / 3432-3293

Rua Monsenhor Manoel Francisco Rosa, 433 - Centro
Tel.: (19) 3433-9734 / 3422-3084
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Cursos
POÁ Etec Poá

Av. Vital Brasil, 827 
Vila Monteiro
Tel.: (11) 4636-8085

u Ensino Médio
p Administração
p Comércio (Telecurso TEC)

p Informática
p Informática para Internet
p Secretariado (Telecurso TEC)

Cursos
PORTO FERREIRA Etec Prof. jadyr Salles

Av. Prof. Henrique da Motta 
Fonseca Jr., 849 - Centro
Tel.: (19) 3581-1201

u Ensino Médio 
p Administração
p Design de Interiores
p Informática

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Informática para internet
p Logística

Cursos
PRAIA GRANDE Etec Praia Grande

Praça 19 de Janeiro, 144 
Boqueirão
Tel.: (13) 3591-1303 / 6968

p Contabilidade
p Farmácia
p Informática

p Logística
p Transações Imobiliárias

Cursos
PRESIDENTE VENCESLAU Etec Prof. Milton Gazzetti (Agrícola)

Estrada do Córrego do Veado, s/nº 
Lagoa Seca
Rua Bernardino de Campos, 809 
Vila Baruta
Tel.: (18) 3271-3687

u Ensino Médio
p Administração
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Comércio
p Contabilidade
p Enfermagem

p Informática
p Informática para Internet
p Informática para Internet integrado 
 ao Ensino Médio
p Secretariado(Telecurso TEC)

Cursos
QUATÁ Etec Dr. Luiz César Couto (Agrícola)

Rodovia Antonio Farinasso, Km 3
Aguinha
Tel.: (18) 3366-0229

u Ensino Médio
p Açúcar e Álcool
p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio

p Alimentos
p Informática
p Meio Ambiente
p Segurança do Trabalho

p Contabilidade
p Informática para Internet 
p Marketing
p Redes de Computadores
p Serviços Jurídicos

Cursos 

u Ensino Médio
p Açúcar e Álcool
p Administração
p Administração (Telecurso TEC)
p Agrimensura
p Agroindústria

Cursos

PRESIDENTE PRUDENTE

Etec Prof. Adolpho Arruda Mello Etec Prof. Dr. Antônio E. Toledo (Agrícola)
Rua Ribeiro de Barros, 1.770 - Centro
Tel.: (18) 3961-3779 / 3223-2067

Rodovia Raposo Tavares, km 561 - Pontilhão
Tel.: (18) 3222-8466 / 3221-1665

p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao  
 Ensino Médio
p Florestas
p Informática
p Meio Ambiente
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Cursos
RANCHARIA Etec Dep. Francisco Franco (Agrícola)

Av. Pedro Machado de Góes, 58
Jardim Primavera
Tel.: (18) 3265-6429

u Ensino Médio
p Administração
p Agroindústria 
p Agropecuária integrado 
 ao Ensino Médio

p Comércio (Telecurso TEC)
p Contabilidade
p Química
p Química integrado ao Ensino Médio
p Secretariado (Telecurso TEC)

Cursos
REGISTRO Etec Registro

Rua Tamekichi Takano, 5 
Tel.: (13) 3822-4531 u Ensino Médio

p Administração
p Informática
p Instrumentação

Cursos
RIBEIRÃO PIRES Etec Ribeirão Pires

Rua Bélgica, 88 
Jardim Alvorada
Tel.: (11) 4825-4470 / 4823-7456

u Ensino Médio
p Administração
p Comércio (Telecurso TEC)
p Contabilidade    
p Eventos

p Informática para Internet
p Informática para Internet integrado 
 ao Ensino Médio
p Química

Cursos
RIBEIRÃO PRETO Etec josé Martimiano da Silva

Rua Tamandaré, 520 
Campos Elíseos
Tel.: (16) 3610-8374 / 8261

p Administração
p Automação Industrial
p Design de Interiores
p Edificações
p Edificações integrado ao Ensino Médio
p Eletrônica
p Eletrotécnica

p Mecânica
p Mecatrônica
p Nutrição e Dietética
p Saúde Bucal
p Secretariado
p Telecomunicações

Cursos
RIO DAS PEDRAS Etec Dr. josé Coury (Agrícola)

Av. Pref. Nicolau Marinho, 2680 
Nosso Teto
Tel.: (19) 3493-2244

p Açúcar e Álcool
p Administração

p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Florestas

Cursos
SANTA BÁRBARA D’OESTE Etec Prof. Dr. josé Dagnoni

Av. Antonio Pedroso, 1731
Cidade Nova
Tel.: (19) 3457-4624 / 4625

u Ensino Médio
p Administração

p Enfermagem
p Química 

Cursos
RIO CLARO Etec Prof. Armando Bayeux da Silva

Av. Cinco, 445 
Centro
Tel.: (19) 3524-2330 / 3534-1688

u Ensino Médio
p Administração
p Agrimensura

p Eletromecânica
p Enfermagem

p Informática
p Logística

p Secretariado
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Cursos
SANTA CRUZ DO RIO PARDO Etec Orlando Quagliato (Agrícola)
Rod. Eng. João Batista Cabral Rennó, 
Km 309
Tel.: (14) 3372-2011

u Ensino Médio
p Açúcar e Álcool
p Administração
p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Alimentos

p Contabilidade
p Enfermagem
p Informática
p Informática para internet integrado 
 ao Ensino Médio
p Meio Ambiente

Cursos
SANTA ISABEL Etec Santa Isabel
Rua Prof.ª Ana Moutinho Gonçalves, 57 
Bairro Treze de Maio 
Tel.: (11) 4656-4588 / 6227 / 6229

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio

p Informática para Internet
p Logística

Cursos
STA. RITA DO PASSA QUATRO Etec Manoel dos Reis Araújo (Agrícola)
Av. Paris, 79 
Cinelândia
Tel.: (19) 3582-2100

u Ensino Médio
p Açúcar e Álcool
p Administração
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Enfermagem

p Informática
p Informática para Internet
p Informática para Internet integrado 
 ao Ensino Médio

Cursos
SANTA ROSA DE VITERBO Etec Santa Rosa de Viterbo
Rua Albina Pedreschi, 365
Residencial Luiz Gonzaga
Tel.: (16) 3954-2446

u Ensino Médio
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC)
p Comércio

p Farmácia
p Informática
p Informática para internet
p Redes de Computadores

p Contabilidade
p Informática para Internet
p Segurança do Trabalho

Cursos 

u Ensino Médio
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC) 
p Eventos
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Logística

Cursos

SANTANA DE PARNAÍBA

Etec Bartolomeu Bueno da Silva – Anhanguera Etec Prof.ª Ermelinda G. Teixeira
Av. Tenente Marques, s/nº - Fazendinha 
Tel.: (11) 4154-7185 / 7142

Rua Fernão Dias Falcão, 196 - Centro
Tel.: (11) 4154-7185
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Cursos
SANTO ANDRÉ Etec júlio de Mesquita
Rua Prefeito Justino Paixão, 150 
Centro
Tel.: (11) 4990-2577

u Ensino Médio
p Agenciamento de Viagem
p Cozinha
p Desenho de Construção Civil
p Design de Interiores
p Edificações
p Edificações integrado ao Ensino Médio
p Eletrônica
p Eletrônica integrado ao Ensino Médio

p Hospedagem
p Mecânica
p Mecatrônica
p Meio Ambiente
p Nutrição e Dietética
p Nutrição e Dietética integrado 
 ao Ensino Médio
p Química
p Química integrado ao Ensino Médio

Cursos
SÃO BERNARDO DO CAMPO Etec Lauro Gomes
Av. Pereira Barreto, 400
Vila Baeta Neves
Tel.: (11) 4125-2288 / 4330-2691

u Ensino Médio
p Administração
p Administração (EJA)
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Automação Industrial
p Contabilidade
p Eletroeletrônica
p Eletroeletrônica integrado ao Ensino Médio
p Eletrônica

p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Informática para Internet
p Logística
p Mecatrônica
p Mecatrônica integrado ao Ensino Médio
p Química
p Química integrado ao Ensino Médio
p Secretariado

Cursos
SÃO CAETANO DO SUL Etec jorge Street
Rua Bell Aliance, 149 
Jardim São Caetano
Tel.: (11) 4238-7955 / 4231-3369

u Ensino Médio
p Automação Industrial
p Eletroeletrônica
p Eletrônica
p Eletrônica integrado ao Ensino Médio
p Informática

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Manutenção Automotiva
p Mecânica
p Mecatrônica
p Mecatrônica integrado ao Ensino Médio
p Telecomunicações

u Ensino Médio
p Agenciamento de Viagem
p Desenho de Construção Civil
p Edificações
p Eletrônica

Cursos 

p Administração
p Administração (EJA)
p Contabilidade
p Logística

Cursos

SANTOS

Etec Aristóteles Ferreira Etec Dona Escolástica Rosa
Av. Dr. Epitácio Pessoa, 466 - Aparecida 
Tel.: (13) 3236-9998 / 9973

Av. Bartolomeu de Gusmão, 111
Tel.: (13) 3236-9986 / 3238-8407

p Eletrotécnica
p Informática
p Informática para Internet
p Mecânica
p Telecomunicações

p Metalurgia (Siderurgia)
p Nutrição e Dietética
p Secretariado
p Segurança do Trabalho
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Cursos
SÃO CARLOS Etec Paulino Botelho

Rua Marechal Deodoro, 3183 
Vila Nery
Tel.: (16) 3371-1027

u Ensino Médio
p Administração
p Administração (Telecurso TEC)
p Eletrônica

p Eletrotécnica
p Enfermagem
p Informática
p Informática para Internet

p Mecânica
p Mecatrônica
p Secretariado (Telecurso TEC)

Cursos
SÃO jOAQUIM DA BARRA Etec Pedro Badran

Rua Maranhão, 1225 
Centro
Tel.: (16) 3818-2192

u Ensino Médio
p Administração
p Eletroeletrônica

p Informática
p Instrumentação
p Marketing

p Meio Ambiente
p Química
p Secretariado

Cursos
SÃO jOSÉ DO RIO PARDO Etec São josé do Rio Pardo

Av. Alexandre Carlos de Melo, 18  
Jardim Aeroporto
Tel.: (19) 3681-3761

u Ensino Médio
p Administração
p Informática

p Informática para Internet
p Informática para Internet integrado  
 ao Ensino Médio

p Química
p Segurança do Trabalho

Cursos
SÃO jOSÉ DO RIO PRETO Etec Philadelpho Gouvêa Netto

Av. dos Estudantes, 3278
Jardim Aeroporto
Tel.: (17) 3233-9823 / 9266

u Ensino Médio
p Edificações
p Eletrônica
p Eletrotécnica

p Enfermagem
p Informática
p Informática para Internet
p Mecânica

p Mecatrônica
p Prótese Dentária
p Telecomunicações

Cursos
SÃO jOSÉ DOS CAMPOS Etec São josé dos Campos

Av. Salmão, 570
Parque Residencial Aquárius
Tel.: (12) 3942-7806

u Ensino Médio
p Administração
p Administração (Telecurso TEC)
p Automação Industrial
p Automação Industrial integrado ao Ensino Médio

p Comércio (Telecurso TEC)
p Informática
p Informática para Internet
p Secretariado (Telecurso TEC)

Cursos
SÃO MANUEL Etec Dona Sebastiana de Barros (Agrícola)

Fazenda da Serra, s/nº 
Zona Rural
Tel.: (14) 3841-2288 / 2599

u Ensino Médio
p Açúcar e Álcool
p Administração
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio

p Florestas integrado 
 ao Ensino Médio
p Informática
p Química
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SÃO PAULO

Etec Abdias do Nascimento

Rua Dr. José Augusto de Souza e Silva, s/nº
Parque Morumbi (Paraisópolis)
Tel.: (11) 3507-7491

Cursos

u Ensino Médio
p Contabilidade
p Informática

p Logística
p Meio Ambiente
p Segurança do Trabalho

Etec Irmã Agostina

Av. Feliciano Correa s/nº 
Capela do Socorro
Tel.: (11) 5667-3971 / 5667-3973

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Comércio
p Contabilidade

p Informática
p Nutrição e Dietética 
p Química
p Química integrado ao Ensino Médio

Etec Albert Einstein

Rua Nova Granada, 35 
Casa Verde
Tel.: (11) 3966-0503 / 3858-7529

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Comunicação Visual
p Design de Interiores

p Eletrônica
p Hospedagem
p Informática
p Secretariado

Etec Prof. Aprígio Gonzaga

Av. Dr. Orêncio Vidigal, 212 
Penha
Tel.: (11) 2647-1491 / 8111

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Agenciamento de Viagem
p Eletrônica

p Logística
p Projetos Mecânicos
p Secretariado
p Segurança do Trabalho

Etec de Artes

Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Prédio II 
Santana
Tel.: (11) 2089-0740 / 0741

Cursos

p Canto
p Comércio (Telecurso TEC)
p Dança
p Design de Interiores

p Eventos
p Regência
p Secretariado (Telecurso TEC)

Etec Prof. Basilides de Godoy

Rua Guaipá, 678 
Vila Leopoldina
Tel.: (11) 3834-4111 / 4780

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Eletrotécnica
p Informática
p Informática integrado 
 ao Ensino Médio

p Logística
p Logística integrado ao Ensino Médio
p Mecânica
p Mecatrônica
p Mecatrônica integrado ao 
 Ensino Médio
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SÃO PAULO

Etec Prof. Camargo Aranha

Rua Marcial, 25 
Mooca
Tel.: (11) 2694-6733 / 4249

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Contabilidade
p Cozinha
p Eventos
p Finanças
p Informática

p Informática integrado ao 
 Ensino Médio
p Informática para Internet
p Nutrição e Dietética
p Nutrição e Dietética integrado 
 ao Ensino Médio
p Secretariado
p Seguros

Etec Carlos de Campos

Rua Monsenhor Andrade, 798 
Brás
Tel.: (11) 3327-0286 / 3311-7098

Cursos

u Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC)
p Comunicação Visual
p Comunicação Visual integrado ao Ensino  
 Médio
p Cozinha

p Design de Interiores
p Edificações
p Edificações integrado ao Ensino Médio
p Enfermagem
p Modelagem do Vestuário
p Nutrição e Dietética

Etec Cidade Tiradentes

Rua Igarapé Água Azul, 70 
Cidade Tiradentes
Tel.: (11) 2516-6965 / 6966

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Contabilidade
p Farmácia

p Logística
p Nutrição e Dietética
p Nutrição e Dietética integrado ao   
 Ensino Médio
p Segurança do Trabalho

Etec Prof.ª Dr.ª Doroti Quiomi Kanashiro Toyohara

Rua Ambrósia do México, s/nº 
Pirituba
Tel.: (11) 3972-0339 / 0199

Cursos

u Ensino Médio
p Contabilidade

p Eletroeletrônica
p Segurança do Trabalho

Etec de Esportes – Curt Walter Otto Baumgart

Rua Paulo Louzani, s/nº 
Vila Maria

Curso

p Esportes e Atividade Física

Etec Cepam

Av. Prof. Lineu Prestes, 913 
Butantã
Tel.: (11) 3811-0384

Cursos

p Gestão de Políticas Públicas
p Legislativo

p Orientação Comunitária
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SÃO PAULO
Etec Getúlio Vargas

Rua Clóvis Bueno de Azevedo, 70 
Ipiranga
Tel.: (11) 2066-2500 / 2501

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Automação Industrial
p Design de Interiores
p Design de Interiores integrado ao Ensino  
 Médio
p Edificações
p Edificações integrado ao Ensino Médio
p Eletrônica
p Eletrônica integrado ao Ensino Médio
p Eletrotécnica

p Eletrotécnica integrado ao Ensino Médio
p Mecânica
p Mecânica integrado ao Ensino Médio
p Mecatrônica
p Mecatrônica integrado ao Ensino Médio
p Meio Ambiente
p Nutrição e Dietética
p Nutrição e Dietética integrado ao Ensino  
 Médio
p Química
p Química integrado ao Ensino Médio
p Telecomunicações

Etec Gildo Marçal Bezerra Brandão

Rua Presidente Vargas, s/nº 
Vila Caiúba (Perus)
Tel.: (11) 3917-8751 / 8263

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Automação Industrial

p Contabilidade
p Eletrônica
p Logística

Etec Guaianazes

Rua Feliciano de Mendonça, 290 
Guaianazes
Tel.: (11) 2551-9484 / 2552-0140

Cursos

u Ensino Médio 
p Administração
p Administração (Telecurso TEC)
p Comércio (Telecurso TEC)
p Edificações
p Eletrônica
p Eletrônica integrado ao Ensino Médio

p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Nutrição e Dietética
p Nutrição e Dietética integrado ao Ensino  
 Médio
p Secretariado (Telecurso TEC)

Etec Guaracy Silveira

Rua Ferreira de Araújo, 527 
Pinheiros
Tel.: (11) 3813-3986 e 3031-6208

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Contabilidade
p Design de Móveis

p Edificações
p Edificações integrado ao Ensino Médio
p Eletrônica
p Marketing integrado ao Ensino Médio
p Meio Ambiente

Etec Heliópolis

Estrada das Lágrimas, 2.461 
Heliópolis
Tel.: (11) 2083-2727

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Design de Interiores
p Edificações

p Informática
p Informática integradoao Ensino Médio
p Nutrição e Dietética
p Nutrição e Dietética integrado ao Ensino Médio
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SÃO PAULO

Etec Prof. Horácio Augusto da Silveira

Rua Alcântara, 113 
Vila Guilherme
Tel.: (11) 2905-1128 / 1125

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Contabilidade
p Eletrônica

p Informática
p Logística
p Mecânica

Etec Itaquera

Rua Virginia Ferni, 400
Conjunto Habitacional José Bonifácio
Tel.: (11) 2521-8188 e 2254-7627

Cursos

u Ensino Médio
p Administração

p Contabilidade
p Informática

Etec jaraguá

Rua Jairo Almeida Machado, 401 
Jaraguá
Tel.: (11) 3941-7242 / 8319

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Eletrotécnica

p Eletrotécnica integrado ao Ensino Médio
p Informática
p Logística

Etec jardim Ângela

Estrada da Baronesa, 240 
Jardim Ângela
Tel.: (11) 5833-0943 / 0861

Cursos

u Ensino Médio
p Contabilidade

p Informática
p Segurança do Trabalho

Etec josé Rocha Mendes

Rua Américo Vespucci, 1241 
Vila Prudente
Tel.: (11) 2063-4454

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Comunicação Visual
p Comunicação Visual integrado ao Ensino  
 Médio
p Eletrônica

p Eletrônica integrado ao Ensino 
 Médio
p Eletrotécnica
p Modelagem do Vestuário
p Modelagem do Vestuário integrado  
 ao Ensino Médio
p Segurança do Trabalho

Etec Mandaqui

Rua Dr. Luís Lustosa da Silva, 303 
Mandaqui
Tel.: (11) 2973-875

Cursos

u Ensino Médio
p Edificações
p Edificações integrado ao Ensino Médio
p Enfermagem

p Nutrição e Dietética
p Nutrição e Dietética integrado ao    
 Ensino Médio
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SÃO PAULO

Etec Drª Maria Augusta Saraiva

Rua dos Guaianazes, 1.385 
Campos Elíseos
Tel.: (11) 3105-7250 / 3224-0744

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Comunicação Visual
p Contabilidade
p Eventos

p Finanças
p Legislativo
p Segurança do Trabalho
p Serviços Jurídicos
p Serviços Jurídicos integrado ao 
 Ensino Médio

Etec Nova Luz

Rua General Couto de Magalhães, 90 
Luz
Tel. (11) 3326-0993 / 3227-1310

Cursos

p Cozinha p Eventos

Etec Martin Luther King

Rua Apucarana, 815
Tatuapé
Tel.: (11) 2093-8636 / 2091-7465

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC)
p Automação Industrial
p Automação Industrial integrado ao Ensino  
 Médio
p Comércio (Telecurso TEC)

p Manutenção Automotiva
p Marketing
p Marketing integrado ao Ensino Médio
p Mecânica
p Mecatrônica
p Mecatrônica integrado ao Ensino
 Médio     
p Secretariado (Telecurso TEC)

Etec Parque Belém

Rua Ulisses Cruz, 85  
Belém
Tel.: (11) 2292-0742 - 2291-9293

Cursos

u Ensino Médio
p Eventos
p Informática
p Informática para Internet
p Logística
p Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio

p Nutrição e Dietética
p Nutrição e Dietética integrado ao 
 Ensino Médio
p Orientação Comunitária
p Química
p Segurança do Trabalho

Etec Parque da juventude

Av. Cruzeiro do Sul, 2630 
Santana
Tel.: (11) 2221-0098 / 0086

Cursos

u Ensino Médio
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC)
p Comércio (Telecurso TEC) 
p Enfermagem
p Informática para Internet
p Informática para Internet integrado ao 
 Ensino Médio

p Logística
p Marketing
p Meio Ambiente integrado ao Ensino  
 Médio
p Museologia
p Secretariado (Telecurso TEC)
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SÃO PAULO

Etec Parque Santo Antonio

Rua Abilene, 16 
Parque Sto. Antonio 
Tel.: (11) 2301-1058 / 3794-2300

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Eletrônica

p Farmácia
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio

Etec Raposo Tavares

Rua Cachoeira Poraquê, 326  
Raposo Tavares
Tel.: (11) 3782-5782 / 5529

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Contabilidade
p Informática

p Informática para Internet
p Logística
p Química
p Secretariado

Etec Paulistano

Av. Elísio Teixeira Leite, 3611
Freguesia do Ó
Tel.: (11) 3979-1120

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Informática

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Meio Ambiente
p Química

Etec jornalista Roberto Marinho

Av. Jornalista Roberto Marinho, s/nº 
Brooklin Paulista  
Tel.: (11) 5103-2085

Cursos

p Multimídia p Produção de Áudio e Vídeo

Etec São Mateus

Rua Soledade de Minas, 87 
São Mateus
Tel.: (11) 2721-5111

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Eletrônica
p Informática

p Informática para Internet
p Informática para Internet integrado 
 ao Ensino Médio
p Nutrição e Dietética
p Segurança do Trabalho

Etec de São Paulo

Av. Tiradentes, 615  
Bom Retiro
Tel.: (11) 3326-0993 / 3227-1310

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração (Telecurso TEC)
p Agenciamento de Viagem
p Automação Industrial
p Desenho de Construção Civil
p Eletrônica

p Eletrônica integrado ao Ensino Médio
p Eventos
p Informática
p Meio Ambiente
p Transporte Metroferroviário
p Transporte Rodoviário
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SÃO PAULO

Etec Sapopemba

Rua Benjamim de Tudela, 155 
Sapopemba - Fazenda da Juta 
Tel.: (11) 2019-1519 / 1533

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC)
p Alimentos
p Alimentos integrado ao Ensino Médio

p Informática
p Informática integrado ao Ensino    
 Médio
p Marketing
p Redes de Computadores

Etec Tereza A. C. Nunes de Oliveira

Av. Waldemar Tietz, 1.477
Arthur Alvim
Tel.: (11) 2741-9563 / 2217-1409

Cursos

u Ensino Médio
p Administração (EJA)
p Administração (Telecurso TEC)
p Automação Industrial
p Desenho de Construção Civil

p Edificações
p Edificações integrado ao Ensino Médio
p Eletrônica
p Eletrônica integrado ao Ensino Médio
p Eletrotécnica

Etec Takashi Morita

Av. Mário Lopes Leão, 1050 A  
Santo Amaro
Tel.: (11) 5524-7104 / 5521-0636

Cursos

u Ensino Médio
p Automação Industrial
p Automação Industrial integrado ao 
 Ensino Médio
p Contabilidade

p Eletrônica integrado ao Ensino Médio
p Instrumentação
p Logística
p Logística integrado ao Ensino Médio
p Segurança do Trabalho

Etec Tiquatira

Av. Condessa Elizabeth de Robiano, 5200 
Jardim América da Penha 
Tel.: (11) 2225-2504

Cursos

u Ensino Médio
p Comunicação Visual
p Comunicação Visual integrado ao Ensino  
 Médio 
p Informática para Internet
p Modelagem do Vestuário

p Modelagem do Vestuário integrado  
 ao Ensino Médio
p Química
p Química integrado ao Ensino Médio

Etec Uirapuru

Rua Nazir Miguel, 779
Jardim Paulo VI
Tel.: (11) 3782-5529 

Cursos

u Ensino Médio
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Cozinha
p Enfermagem
p Hospedagem

p Informática
p Nutrição e Dietética
p Segurança do Trabalho
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SÃO PAULO

Etec Vila Formosa

Rua Bactória, 38
Tel.: (11) 2211-6485 / 2916-9467

Cursos

u Ensino Médio
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Comunicação Visual

p Contabilidade
p Informática
p Logística

Etec Zona Sul

Rua Frederico Grotte, 322
Jardim São Luiz
Tel.: (11) 5851-9315 / 5829

Cursos

u Ensino Médio
p Administração

p Eletrônica
p Enfermagem

Etec Zona Leste

Av. Águia de Haia, 2.633
Cidade AE Carvalho
Tel.: (11) 2045-4001 / 4002

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Contabilidade

p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Logística
p Serviços Jurídicos

Cursos
SÃO PEDRO Etec Gustavo Teixeira

Rua Manoel Estevan Dias, 351
Jardim Holiday
Tel.: (19) 3483-4111

u Ensino Médio 
p Administração

p Contabilidade
p Serviços de Restaurante e Bar

Cursos
SÃO ROQUE Etec São Roque

Rua 22 de Abril, 35
Jardim René
Tel.: (11) 4784-3220 / 4712-9626

u Ensino Médio
p Administração
p Contabilidade
p Enfermagem

p Eventos
p Hospedagem
p Informática
p Turismo Receptivo

Cursos
SÃO SEBASTIÃO Etec São Sebastião

Rua Ítalo Nascimento, 366
Porto Grande
Tel.: (12) 3892-1424

u Ensino Médio
p Administração
p Admistração integrado ao Ensino Médio
p Comércio (Telecurso TEC)
p Eventos
p Informática para Internet

p Meio Ambiente
p Meio Ambiente integrado ao Ensino Médio
p Secretariado
p Segurança do Trabalho
p Turismo Receptivo
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Cursos
SÃO SIMÃO Etec Prof. Francisco dos Santos (Agrícola)

Rodovia Conde Francisco Matarazzo 
Júnior, km 127, Caixa Postal 45 
Tel.: (16) 3984-1415 / 1752

p Administração
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Informática
p Informática para Internet

p Logística
p Secretariado (Telecurso TEC)
p Segurança do Trabalho
p Serviços Jurídicos

Cursos
SÃO VICENTE Etec Drª Ruth Cardoso

Praça Coronel Lopes, 387 
Centro 
Tel.: (13) 3467-7153 / 2955

u Ensino Médio
p Edificações

p Enfermagem
p Informática

Cursos
SERRANA Etec Ângelo Cavalheiro

Rua José Correia Filho, 750
Jardim Boa Vista
Tel.: (16) 3987-4964

u Ensino Médio
p Administração

p Admistração integrado ao Ensino Médio
p Logística

SOROCABA
Etec Fernando Prestes

Rua Natal, 340 
Jardim Paulistano
Tel.: (15) 3221-9677 / 3202-1563

Cursos

u Ensino Médio
p Administração
p Administração (EJA)
p Administração (Telecurso TEC)
p Agenciamento de Viagem
p Comércio (Telecurso TEC)
p Contabilidade
p Desenho de Construção Civil

p Design de Interiores
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Informática para Internet
p Logística
p Projetos Mecânicos
p Secretariado
p Segurança do Trabalho

Etec Rubens de Faria e Souza

Av. Comendador Pereira Inácio, 190
Lageado
Tel.: (15) 3233-1314 / 1316 

Cursos

u Ensino Médio
p Administração (Telecurso TEC)
p Alimentos
p Eletrônica
p Eletrotécnica

p Enfermagem
p Mecânica
p Mecatrônica
p Nutrição e Dietética
p Química

Etec de Sorocaba

Rua Costa Rica, 60
Parada do Alto 
Tel. (15) 3211-0987 / 0827

 Cursos

p Automação Industrial p Instrumentação
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Cursos
SUZANO Etec Suzano

Rua Guilherme, 325
Vila Urupês
Tel.: (11) 4748-1732 / 4742-9759

u Ensino Médio
p Administração
p Comércio (Telecurso TEC)
p Contabilidade
p Enfermagem

p Meio Ambiente
p Química
p Química integrado ao Ensino Médio
p Secretariado

Cursos
TAQUARITINGA Etec Dr. Adail Nunes da Silva

Rua Francisco Valzacchi, 51
Vila Rosa
Tel.: (16) 3252-5615

u Ensino Médio
p Administração
p Agente Comunitário de Saúde
p Alimentos

p Enfermagem
p Informática
p Informática para Internet
p Química

Cursos
TAQUARITUBA Etec Profª Terezinha Monteiro dos Santos

Rua São Benedito, 484 
Centro
Tel.: (14) 3762-1401 / 1755

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Agente Comunitário de Saúde
p Contabilidade

p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Segurança do Trabalho
p Serviços Jurídicos

Cursos
TAQUARIVAÍ Etec Dr. Dario Pacheco Pedroso (Agrícola)

Rua Acácio Paulino, s/nº 
Centro
Tel.: (15) 3534-1139 / 1191

u Ensino Médio
p Administração
p Administração (EJA)
p Administração (Telecurso TEC)
p Agroecologia
p Agronegócio
p Agropecuária

p Agropecuária integrado ao Ensino Médio
p Agropecuária (Modalidade Alternância)
p Comércio (Telecurso TEC)
p Florestas
p Meio Ambiente
p Secretariado (Telecurso TEC)

Cursos
TATUÍ Etec Salles Gomes

Praça Adelaide Barnsley Guedes, 01 
Centro
Tel.: (15) 3251-6584 / 4242

u Ensino Médio
p Administração
p Edificações
p Eletrotécnica
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Manutenção Automotiva

p Mecânica
p Mecatrônica
p Meio Ambiente
p Nutrição e Dietética
p Química
p Segurança do Trabalho
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Cursos
TAUBATÉ Etec Dr. Geraldo josé Rodrigues Alckmin

Av. Tomé Portes Del Rei, 507
Tel.: (12) 3608-4632 u Ensino Médio

p Administração
p Contabilidade
p Informática

p Informática para Internet integrado ao Ensino Médio
p Logística
p Marketing
p Segurança do Trabalho

Cursos
TEODORO SAMPAIO Etec Profª Nair Luccas Ribeiro

Rua Pará, 506 
Bairro da Estação
Tel.: (18) 3282-3024

u Ensino Médio
p Administração
p Agroindústria
p Comércio (Telecurso TEC)
p Informática

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Marketing
p Produção de Cana de Açúcar
p Secretariado (Telecurso TEC)

Cursos
TUPÃ Etec Prof. Massuyuki Kawano

Rua Bezerra de Menezes, 215
Vila Independência
Tel.: (14) 3496-1520 

u Ensino Médio
p Administração
p Contabilidade
p Desenho de Construção Civil
p Enfermagem

p Farmácia
p Informática
p Informática integrado ao Ensino Médio
p Informática para Internet
p Redes de Computadores

Cursos
VARGEM GRANDE DO SUL Etec Vargem Grande do Sul

Rua Joaquim Antonio da Silva, 207 
Bairro São José
Tel.: (19) 3643-1364 / 3641-8442

u Ensino Médio
p Administração
p Alimentos

p Informática
p Nutrição e Dietética

Cursos
VERA CRUZ Etec Paulo Guerreiro Franco (Agrícola)

Estrada Ribeirão das Garças, km 3 
Zona Rural
Tel.: (14) 3492-1373

u Ensino Médio
p Administração
p Agroindústria

p Agropecuária
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio

Cursos
VOTORANTIM Etec Votorantim

Rua Irmã Ferrarezi, s/nº 
Vila Votocel
Tel.: (15) 3242-6636 / 4168

u Ensino Médio
p Informática
p Logística

p Logística integrado ao Ensino Médio
p Rede de Computadores

Cursos
TIETÊ Etec Dr. Nelson Alves Vianna

Rua Manira Jacob Biscaron, 45 
Jardim Bascili
Tel.: (15) 3285-2219

u Ensino Médio
p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio 

p Informática integrado ao Ensino Médio
p Gestão de Políticas Públicas
p Serviços Jurídicos
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Cursos
VOTUPORANGA Etec Frei Arnaldo M. de Itaporanga (Agrícola)

Rodovia Péricles Beline, km 121
Bairro Rural
Tel.: (17) 3421-3715

p Administração
p Administração integrado ao Ensino Médio
p Agricultura
p Agrimensura
p Agronegócio
p Agropecuária integrado ao Ensino Médio

p Contabilidade
p Informática
p Informática para Internet
p Marketing
p Meio Ambiente
p Programação de Jogos Digitais
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Ensino de Graduação Tecnológica

nstituições públicas de ensino superior, as Faculdades 
de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo abri-
gam mais de 60 mil alunos. Oferecem 65 cursos de 
graduação tecnológica, com carga horária de 2.400 

horas (três anos de duração). Divididos em dez eixos tec-
nológicos, os cursos abrangem os mais variados segmentos 
econômicos, dos tradicionais aos emergentes.

Os tecnólogos formados nas Fatecs respondem com 
agilidade às transformações do mercado em função do 
sólido conhecimento adquirido nas salas de aula e em mo-
dernos laboratórios, sob a orientação de professores que 
atuam nos setores produtivos.

Nos últimos anos, por meio do Plano de Expansão do 
Governo do Estado de São Paulo,  houve um importante 
aumento no número de vagas e de unidades. Em 2006 
eram 26. Até o fechamento desta edição, são 56 Fatecs.

I

As inscrições para o Vestibular 
das Fatecs são semestrais. 
Confira a seguir os perfis dos cursos 
e a localização das faculdades.
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ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
O curso forma o tecnólogo que analisa, projeta, documenta, especifica, testa, implanta e mantém sistemas computacionais de informação. 
Esse profissional trabalha, também, com ferramentas computacionais, equipamentos de informática e metodologia de projetos na produção 
de sistemas. Raciocínio lógico, emprego de linguagens de programação e de metodologias de construção de projetos, preocupação com a 
qualidade, usabilidade, integridade e segurança de programas computacionais são fundamentais à atuação desse profissional.

 Mercado de Trabalho: Empresas de assessoria e consultoria tecnológica e de desenvolvimento de sistemas, nos diversos setores 
da economia (indústria, comércio, prestação de serviços, instituições financeiras); órgãos públicos; empreendedor em informática.

 Onde estudar: 
Americana
Araçatuba
Carapicuíba
Cruzeiro
Franca

Garça
Guaratinguetá
Indaiatuba
Itapetininga
Itu

Jundiaí
Lins
Mococa
Mogi das Cruzes
Mogi Mirim

Ourinhos
Praia Grande
Presidente Prudente
Santos
São Caetano do Sul

São José do Rio Preto
São José dos Campos
São Paulo
Sorocaba
Taquaritinga

 Onde estudar: Marília

ALIMENTOS Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia
Forma o profissional que planeja, executa, controla e supervisiona processos de produção de alimentos e de bebidas. O tecnólogo também 
planeja, realiza e coordena inspeções sanitárias na indústria de alimentos e em ramos afins; orienta as atividades relacionadas à manutenção 
de equipamentos empregados nos processos das indústrias de alimentos; controla a qualidade de serviços de alimentação, objetivando a 
proteção à saúde dos consumidores; gerencia serviços de atendimento a consumidores.

 Mercado de Trabalho: Indústrias de produtos alimentícios e de bebidas

AGROINDÚSTRIA Eixo Tecnológico: Produção Alimentícia
O tecnólogo em Agroindústria planeja, executa e controla a qualidade das etapas do processo de produção agroindustrial, abrangendo a 
obtenção, o processamento e a comercialização de matérias-primas de diversas origens, insumos e produtos finais. Esse profissional atua 
em empresas de beneficiamento de produtos de origem animal e vegetal, colaborando em estudos de implantação e desenvolvimen-
to de projetos economicamente viáveis, ocupando-se, ainda, da gestão de atividades referentes ao emprego adequado de equipamentos 
agroindustriais, em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias alternativas para aproveitamento de produtos e subprodutos agropecuários, 
sempre contemplando o aspecto ambiental.

 Mercado de Trabalho: Empresas agroindustriais, instituições de ensino e pesquisa.

 Onde estudar: Capão Bonito, Piracicaba

AGRONEGÓCIO Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
A partir do domínio dos processos de gestão e das cadeias produtivas, o profissional viabiliza soluções tecnológicas competitivas para o 
desenvolvimento de negócios na agropecuária. Realiza análise de viabilidade econômica, identificação de alternativas de captação de recur-
sos, beneficiamento, logística e comercialização. Define investimentos, insumos e serviços, visando à otimização da produção e o uso racional 
dos recursos.

 Mercado de Trabalho: Empresas e cooperativas do agronegócio; instituições de ensino e pesquisa.

 Onde estudar: Botucatu, Itapetininga, Jales, Mococa, Mogi das Cruzes, Ourinhos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Taquaritinga
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AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS E SECRETARIADO Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
O tecnólogo em Automação de Escritórios e Secretariado está habilitado a planejar, organizar, dirigir e controlar os serviços de secretaria, prin-
cipalmente em ambientes automatizados. Assiste e assessora diretamente os executivos de sua empresa. Detém conhecimento para coletar 
informações para a atingir os objetivos da empresa; redige textos profissionais especializados, utilizando recursos computacionais; interpreta 
e sintetiza textos e documentos; traduz para idioma estrangeiro. Aplica conhecimentos protocolares, planeja, dirige e controla o processo de 
comunicação da empresa.

 Mercado de Trabalho: Organizações públicas, privadas ou mistas nas quais realizam atividades que requerem fluência em língua 
estrangeira.

 Onde estudar:  São Paulo

 Onde estudar: Catanduva, Osasco, São Bernardo do Campo, São Paulo, Tatuí

 Mercado de Trabalho: Em empresas, como empregado ou prestador de serviços, pode atuar na fabricação de máquinas, aparelhos e 
materiais elétricos e eletrônicos e de equipamentos de telecomunicação. 

AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Forma o tecnólogo que atua no planejamento, instalação e supervisão de sistemas de automação e integração, na automatização dos chamados 
“processos contínuos” que envolvem a transformação ininterrupta de materiais, por meio de operações biofísicoquímicas. Na sua atividade são 
bastante empregadas tecnologias como: controladores lógicos, sensores, transdutores, redes industriais, controles de temperatura, pressão, 
vazão, sistemas supervisórios, entre outras.

 Onde estudar: Bauru, Cruzeiro, Guaratinguetá, Indaiatuba, Lins, Mococa, São José dos Campos

 Mercado de Trabalho: Empresas públicas e privadas, em diversos setores da atividade econômica (indústria, comércio, serviços e 
agropecuária), como assalariado ou autônomo.

BANCO DE DADOS Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação

Forma o profissional que projeta, implementa e gerencia bases de dados. Desenvolve métodos de segurança e integridade, aplicativos de dados, 
administrando ambientes e planejando estratégias de utilização. É responsável também por manter ativos e em operação os sistemas de dados, 
zelando pelo sigilo das informações. A administração de contas e a documentação técnica também fazem parte das atividades desse tecnólogo.

 Onde estudar: São José dos Campos

AUTOMAÇÃO E MANUFATURA DIGITAL Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

Atua no segmento da inteligência de projetos, planejamento e gestão do ciclo de vida dos produtos. É capacitado para atender aos critérios de 
engenharia de produto para ajustar os processos de fabricação existentes à melhor configuração industrial possível usando recursos de automa-
ção, robótica e simulação em ambiente digital. O curso combina a gestão de conhecimento com aprimoramento de processos de manufatura em 
ambientes virtuais através do uso de softwares e ferramentas Product Lifecycle Management (PLM) e simulação 3D.

 Mercado de Trabalho: Indústria aeronáutica, setores industriais de alto desempenho, e empresas de consultoria da área de desenvol-
vimento de produto.
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CONSTRUÇÃO CIVIL – MODALIDADE EDIFÍCIOS Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Habilita o tecnólogo a planejar, administrar e executar obras de edifícios e correlatas e a fiscalizar os serviços afins. Esse profissional tem com-
petência para elaborar orçamentos e memoriais descritivos; especificar materiais; realizar controle de qualidade; conduzir trabalhos técnicos 
em geral e gerenciar equipes. Está capacitado também para executar desenhos técnicos, inclusive com auxílio de computador; a dimensionar 
instalações de ar condicionado, elevadores e escadas rolantes; a desenvolver projetos estruturais em concreto armado de edifícios; dimensionar 
peças de madeira, peças metálicas e suas ligações.

 Onde estudar: São Paulo
 Mercado de Trabalho: Consultoria, assistência, assessoria e pesquisas tecnológicas são outras formas de atuação.

CONSTRUÇÃO CIVIL – MOVIMENTO DE TERRA E PAVIMENTAÇÃO Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Habilita o tecnólogo a planejar, administrar, elaborar, fiscalizar e executar projetos e obras de pavimentação e terraplenagem, de arte corrente 
e drenagem. O profissional tem competência para elaborar licitações; fazer orçamentos; preparar memoriais descritivos; selecionar e dimen-
sionar equipes e equipamentos; desenvolver o controle de qualidade; elaborar especificações e normas técnicas; fazer estudos de tráfego 
e coordenar as atividades de apoio necessárias ao desenvolvimento dos projetos e obras. 

 Onde estudar: São Paulo
 Mercado de Trabalho: Consultoria, assistência, assessoria e pesquisas tecnológicas são outras formas de atuação.

BIOCOMBUSTÍVEIS Eixo Tecnológico: Produção Industrial
O tecnólogo dessa área atua na cadeia de produção, comercialização e utilização de biocombustíveis sólidos, líquidos e gasosos. Planeja, moni-
tora, gerencia e controla matérias primas, produtos, processos e fatores de produção. Trabalha na pesquisa de novas tecnologias e de processos 
de produção de energia e de gestão ambiental. Elabora documentação técnica relativa aos processos em que atua, obedecendo às legislações e 
às normas locais, nacionais e internacionais. A promoção da sustentabilidade, em seu conceito amplo, da conservação ambiental e da inclusão 
social, devem ser princípios orientadores da atuação desse profissional.

 Onde estudar: Araçatuba, Jaboticabal, Piracicaba

 Mercado de Trabalho: Indústrias de biocombustíveis, agropecuária, instituições de pesquisa e de ensino.

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

 Onde estudar: Barueri, Indaiatuba, Itapetininga, Praia Grande, São Paulo

 Mercado de Trabalho: Agroindústrias, indústrias, empresas de importação e exportação, cooperativas, bancos, multinacionais, empre-
sas de transporte, empresas aduaneiras e de câmbio, consultorias, assessoramento empresarial ou prestadoras de serviços.

COMÉRCIO EXTERIOR
O tecnólogo em Comércio Exterior gerencia operações tais como: transações cambiais, despacho e legislação aduaneira, exportação, importa-
ção, contratos e logística internacional; prospecta e pesquisa mercados; define plano de ação; negocia e executa operações legais, tributárias e 
cambiais inerentes ao processo de exportação e importação. Além disso, controla fluxos de embarque e desembarque de produtos; providencia 
documentos e identifica os melhores meios de transporte, de forma a otimizar os recursos financeiros e humanos para o comércio exterior.
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CONSTRUÇÃO NAVAL Eixo Tecnológico: Produção Industrial
O tecnólogo em Construção Naval atua na área da construção de embarcações. Deve selecionar, utilizar e implementar projetos, produtos, 
técnicas e equipamentos, atuando na melhoria da qualidade industrial, no planejamento e no controle da construção naval. Esse profissional 
tem competências para trabalhar com os diferentes aspectos da construção de embarcações, estruturas de suporte, máquinas e equipamentos. 
Poderá planejar, organizar e controlar serviços em estaleiros, com visão estratégica e empreendedora, bem como relacionar as tendências do 
mercado aos princípios e conceitos de segurança e qualidade em transportes embarcados.

 Onde estudar: Jaú

 Mercado de Trabalho: Empresas de projeto, empresas de navegação, estaleiros, instituições de ensino e pesquisa.

 Onde estudar: São Paulo

 Mercado de Trabalho: Construtoras, empreiteiras, empresas da indústria da construção civil, laboratórios de ensaios, consultorias e 
instituições de ensino e pesquisa.

CONTROLE DE OBRAS Eixo Tecnológico: Infraestrutura
O tecnólogo em Controle de Obras é o profissional habilitado para fiscalizar, acompanhar e monitorar a qualidade das obras pela verificação dos 
padrões tecnológicos especificados em projetos e normas técnicas. Atua no planejamento e gestão de canteiros de obras, principalmente na 
administração de recursos humanos ou em laboratórios de materiais de construção, como solo, asfalto, cerâmica, executando, criando e adap-
tando ensaios, bem como lidando com o instrumental e maquinário associado. Outra área de atuação é o diagnóstico e solução de problemas 
inerentes às obras de construção civil. Integra equipe multidisciplinar de fiscalização de obras. Domínio sobre aspectos de segurança, instalação 
laboratorial, calibragem de equipamentos e avaliação de resultados são indispensáveis a este profissional.

COSMÉTICOS Eixo Tecnológico: Produção Industrial
O profissional planeja, pesquisa, desenvolve, implementa, otimiza e/ou supervisiona produtos e processos de produção de cosméticos, contro-
lando a qualidade, os procedimentos e a eficácia de máquinas e de equipamentos de todas as etapas dos processos industriais. Supervisiona 
as equipes operacionais. Elabora documentação técnica rotineira e de registros legais. Presta assessoria técnica a clientes internos e a clientes 
externos. Implanta sistemas de gestão ambiental, de segurança em processos e de procedimentos organizacionais de trabalho. 

 Onde estudar: Diadema
 Mercado de Trabalho: Indústrias de cosméticos. Laboratórios dedicados a análises de cosméticos. Consultorias do setor. 

Eixo Tecnológico: Infraestrutura

 Onde estudar: São Paulo
 Mercado de Trabalho: Construtoras, empreiteiras e demais empresas da indústria da construção civil.

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
O tecnólogo em Construção de Edifícios atua no gerenciamento, planejamento e execução de obras de edifícios. Ele é o profissional que orienta, 
fiscaliza e acompanha o desenvolvimento de todas as etapas desse processo, desde o planejamento e acompanhamento de cronogramas 
físico-financeiros, até o gerenciamento de resíduos das obras, objetivando, em todas estas etapas, segurança, otimização de recursos e respeito 
ao meio ambiente. Atua também na restauração e manutenção de edificações, comercialização e logística de materiais de construção; em 
projetos construtivos de edifícios.
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ELETRÔNICA INDUSTRIAL Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
O tecnólogo em Eletrônica Industrial é responsável por instalar e manter máquinas e dispositivos eletroeletrônicos utilizados em linhas de 
fabricação. Atua no controle de qualidade e gestão da produção de eletroeletrônicos. Com competências fundamentadas em eletrônica, com-
ponentes e dispositivos eletroeletrônicos, pode planejar e desenvolver circuitos e produtos eletroeletrônicos industriais ou embarcados. Tem 
capacitação para exercer atividade na melhoria de produtos e na gestão de projetos, aliando competências das áreas de gestão, qualidade e 
preservação ambiental.

 Onde estudar: São Paulo
 Mercado de Trabalho: Indústrias em geral e Indústrias do setor eletroeletrônico. 

EVENTOS Eixo Tecnológico: Hospitalidade e Lazer
O tecnólogo desta área presta serviços especializados no planejamento, organização e execução de eventos de negócios, sociais, esportivos, 
culturais, científicos, artísticos, de lazer e outros. Deve ter o domínio dos códigos funcionais e dos processos de interação dinâmica de todos os 
agentes integrados ao turismo e os variados aspectos culturais, econômicos e sociais da região em que atua, com consciência crítica acerca das 
orientações éticas, ambientais e legais.

 Onde estudar: Barueri, Jundiaí, Presidente Prudente, São Paulo
 Mercado de Trabalho: Empresas de eventos, órgaos municipais e estaduais.

 Onde estudar: Santo André, Sorocaba, Taubaté

 Mercado de Trabalho: Indústria automobilística, empresas de manutenção de veículos. 

ELETRÔNICA AUTOMOTIVA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Forma o tecnólogo que atua nas áreas de manufatura e de manutenção de veículos de passeio e de carga; controla a qualidade dos produtos 
eletrônicos usados em veículos. Devido às competências fundamentadas em eletrônica, componentes e dispositivos, atua no planejamento e 
desenvolvimento de circuitos e produtos eletrônicos embarcados.

GESTÃO AMBIENTAL Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
O tecnólogo em Gestão Ambiental planeja, gerencia e executa as atividades de diagnóstico, avaliação de impacto, proposição de medidas 
mitigadoras – corretivas e preventivas – recuperação de áreas degradadas, acompanhamento e monitoramento dos recursos naturais e da 
qualidade ambiental. Controle, proteção e conservação do meio ambiente, avaliação de conformidade legal, análise de impacto ambiental, 
avaliação de riscos, elaboração de laudos e pareceres são algumas das atribuições deste profissional. O tecnólogo também pode elaborar e 
implantar políticas e programas de gestão e de educação ambiental, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida e a preservação 
da natureza.

 Onde estudar: Jundiaí

 Mercado de Trabalho: Empresas privadas e órgãos públicos, em todas as fases do gerenciamento ambiental, licenciamento ambiental 
de empreendimentos industriais, residenciais, municipais e regionais, implantação de sistemas de gestão ambiental nas indústrias. Instituições 
de ensino e pesquisa.

 Onde estudar: Mauá, São Paulo, Sorocaba

 Mercado de Trabalho: Setores industrial e de serviços, na fabricação de máquinas, equipamentos e veículos automotores; empresas 
do ramo metal-mecânico; órgãos governamentais, escritórios de consultoria, institutos e centros de pesquisa, entre outros.

FABRICAÇÃO MECÂNICA Eixo Tecnológico: Produção industrial
Projeta, dirige e supervisiona sistemas de fabricação mecânica, envolvendo usinagem, conformação, soldagem, montagem e outros processos 
mecânicos. Planeja, controla e gerencia os diversos processos, atuando no desenvolvimento e na melhoria de produtos, dos processos de fabri-
cação e na gestão de projetos, aliando competências das áreas de gestão, qualidade e controle ambiental. 
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GESTÃO COMERCIAL Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Forma o tecnólogo que atende diversas atividades comerciais de qualquer setor. Como conhecedor das condições de viabilidade econômico-fi-
nanceiro-tributária, dos instrumentos de relacionamento com o cliente e dos princípios da qualidade, o profissional atua no planejamento, ope-
ração, implementação e atualização de sistemas de informações comerciais que proporcionem maior rentabilidade e flexibilidade ao processo 
de comercialização. Também define estratégias de venda de serviços e produtos, gerenciando a relação custo e preço final.

 Onde estudar: Itaquaquecetuba, São Paulo
 Mercado de Trabalho: Organizações privadas ou mistas de varejo, atacado, representação, etc.

GESTÃO FINANCEIRA Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
O tecnólogo em Gestão Financeira aplica métodos, técnicas e conceitos econômico-financeiros no planejamento de captação e investimento 
dos recursos empresariais, na controladoria, trabalhando em diferentes cenários e ambientes organizacionais de uma empresa. Atento às mu-
danças econômicas e tecnológicas, e com vistas a otimizar investimentos, esse profissional analisa demonstrações financeiras e elabora estudos 
de viabilidade, subsidiando assim o processo de tomada de decisões na instituição.

 Onde estudar: Bragança Paulista, Guaratinguetá, Osasco

 Mercado de Trabalho: Instituições financeiras; seguros e previdência privada. Administração pública; defesa e seguridade social e outras 
atividades empresariais.

GESTÃO PORTUÁRIA Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Desempenha funções estratégicas, administrativas e operacionais no desenvolvimento dos serviços, bem como das demais relações de interface 
logística da cadeia de abastecimento. Logística portuária, negócios portuários, legislação aduaneira e portuária, segurança e controle, gestão 
ambiental, tipologia das cargas (granel sólido e líquido, contêineres e carga geral), comércio exterior (exportação e importação), agenciamento, 
nacionalização, trâmites legais e gestão de recursos humanos são competências relacionadas ao desempenho desse profissional.

 Onde estudar: Santos e São Sebastião

 Mercado de Trabalho: Portos, empresas marítimas, empresas de transporte multimodal, empreiteiras e demais instituições ligadas ao 
transporte marítimo e hidroviário.

GESTÃO EMPRESARIAL Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
O tecnólogo desta área elabora e implementa planos de negócios, utilizando métodos e técnicas de gestão na formação e organização empresarial 
especificamente nos processos de comercialização, suprimento, armazenamento, movimentação de materiais e no gerenciamento de recursos 
financeiros e humanos. A habilidade para lidar com pessoas, a capacidade de comunicação, o trabalho em equipe, liderança, negociação, busca 
de informações, tomada de decisão em contextos econômicos, políticos, culturais e sociais distintos são requisitos importantes a esse profissional.

 Onde estudar: Americana, Catanduva, Cruzeiro, Garça, Guaratinguetá, Indaiatuba, Mococa, Piracicaba, Praia Grande, Presidente Pruden-
te, Santos, São Paulo, São Sebastião, Sertãozinho, Tatuí

 Mercado de Trabalho: Em negócio próprio (consultoria, turismo, comércio, indústria etc.); médias e pequenas empresas; setor público 
e em entidades particulares, tais como cooperativas e associações.
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GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Forma o profissional que faz a identificação e o estudo de oportunidades de negócios na área industrial, coordenação de equipes de produ-
ção, diagnóstico e otimização de fluxos de materiais e a utilização de conhecimentos da logística industrial. Atua nas áreas administrativa, 
financeira, criação, logística e produção. Trabalha com tecnologias para o aumento da produtividade, na identificação e na redução dos custos 
industriais, em projetos de ampliação e estruturação da capacidade produtiva, na distribuição e movimentação do produto final. 

 Onde estudar: Franca, Jaú e São José dos Campos
 Mercado de Trabalho: Indústrias em geral.

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
O tecnólogo atua no planejamento e gerenciamento dos subsistemas de gestão de pessoas, tais como recrutamento e seleção, cargos e salá-
rios, treinamento e desenvolvimento, avaliação de desempenho, rotinas de pessoal, benefícios, gestão de carreiras e sistema de informação 
de recursos humanos. Esse profissional promove o desenvolvimento de competências relacionadas ao comportamento nos níveis individual 
(motivação), de grupo (negociação, liderança, poder e conflitos) e organizacional (cultura, estrutura e tecnologias), catalisando os processos de 
elaboração de planejamento estratégico, programas de qualidade de vida do trabalho e avaliação do clima organizacional.

 Onde estudar: Mogi das Cruzes, São Paulo
 Mercado de Trabalho: Indústrias e empresas de diversos segmentos, consultorias e órgãos públicos.

GESTÃO DE SERVIÇOS Eixo Tecnológico: Hospitalidade e Lazer
Desenha, executa e avalia operações de serviços. Na fase de desenho, o tecnólogo analisa os requisitos de serviço e viabiliza o modelo de negó-
cios de serviço sob a perspectiva econômica, financeira e tecnológica. Na execução, analisa e gerencia riscos operacionais, aplica metodologias 
de gestão de projetos e processos com vistas a assegurar a excelência na entrega de serviços. No momento da avaliação, aplica métodos de 
inteligência de negócios para otimizar o desempenho das operações de serviços.

 Onde estudar: Indaiatuba 

 Mercado de Trabalho: Empresas de serviços em geral, principalmente, nos setores de: Tecnologia da Informação e Comunicação, Saúde, 
Varejo, Turismo e Terceiro setor.

GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
O profissional egresso desse curso atua num segmento da área de informática que abrange a administração dos recursos de infraestrutura 
física e lógica dos ambientes informatizados. Define parâmetros de utilização de sistemas; gerencia os recursos humanos envolvidos; implanta 
e documenta rotinas; controla os níveis de serviço de sistemas operacionais e banco de dados, gerenciando os sistemas implantados.

 Onde estudar: Barueri, Bragança Paulista, Guaratinguetá, Itaquaquecetuba, Itu, Jaú, Jundiaí, Mococa, Tatuí
 Mercado de Trabalho: Indústria, comércio, administração pública e organizações privadas.

GESTÃO DE TURISMO Eixo Tecnológico: Hospitalidade e Lazer
O tecnólogo identifica recursos naturais, culturais, econômicos e humanos necessários ao desenvolvimento turístico. Planeja, organiza e ad-
ministra atividades turísticas em diferentes setores. Interpreta as diversas culturas para o correto atendimento a perfis de turistas nacionais 
e internacionais. Interpreta para o turista a nossa cultura e sua contextualização. Busca soluções, considerando o contexto da globalização. 

 Onde estudar: São Paulo

 Mercado de Trabalho: Empresas de turismo, órgaos públicos de turismo, consultoria nas áreas de planejamento, pesquisa, controle e 
promoção do turismo, instituições de ensino e pesquisa.
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HIDRÁULICA E SANEAMENTO AMBIENTAL Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Forma o tecnólogo que atua na preservação ambiental (água, ar e solo), no campo das obras hidráulicas (tubulações, canais, galerias etc), em 
obras de saneamento e em instalações prediais. O profissional também estará apto a planejar, projetar, construir, fiscalizar, operar e realizar 
manutenção em sistemas de abastecimento de água; coleta, tratamento e disposição de esgoto; drenagem de águas pluviais; coleta e trata-
mento de lixo. Poderá projetar e implantar instalações prediais, pequenas barragens, canais e proteção contra incêndio e prestar serviços junto 
a laboratórios dedicados ao controle de qualidade das águas de abastecimento.

 Onde estudar: São Paulo
 Mercado de Trabalho: Construção civil, laboratórios, escritórios, consultoria, assistência, assessoria e pesquisas tecnológicas.

INFORMÁTICA PARA NEGÓCIOS Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
O tecnólogo em Informática e Negócios está apto a desenvolver sistemas de informação para a gestão de negócios utilizando conhecimentos 
tecnológicos e científicos que auxiliem no processo decisório das empresas, nos setores primário, secundário e terciário. Desenvolve software; 
administra banco de dados, garantindo a segurança das informações armazenadas em sistemas computacionais; implanta redes de computa-
dores; audita sistemas; gerencia os sistemas de informação nas empresas, propondo modelos de gestão inovadores. 

 Onde estudar: Botucatu, Garça, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jundiaí, Mauá, Mococa, Praia Grande, Santos, São Bernardo do Campo, 
São José do Rio Preto, São Paulo

 Mercado de Trabalho: Empresas de assessoria e consultoria tecnológica e de desenvolvimento de sistemas, nos diversos setores da 
economia (indústria, comércio, prestação de serviços, instituições financeiras), órgãos públicos e como empreendedor.

jOGOS DIGITAIS Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Forma o tecnólogo que atua no segmento de entretenimento digital, desenvolvendo produtos tais como: jogos educativos, de aventura, de ação 
e de simulação 2D e 3D, entre outros. Lida com plataformas e ferramentas para a criação de jogos digitais e trabalha no desenvolvimento e gestão 
de projetos de sistemas de entretenimento digital interativo, em rede ou isoladamente, de roteiros e modelagem de personagens virtuais e na 
interação com banco de dados. 

 Onde estudar: Americana, Carapicuíba, Lins, Ourinhos, São Caetano do Sul
 Mercado de Trabalho: Pode atuar como autônomo ou em empresas de comunicação, consultoria e de desenvolvimento de jogos.

LOGÍSTICA Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
Especializado em armazenagem, distribuição e transporte, o tecnólogo em Logística planeja e coordena a movimentação física e de informações 
sobre as operações multimodais e intermodais de transporte, incluindo o gerenciamento de pessoas para proporcionar fluxo otimizado ao longo 
da cadeia de suprimentos. Ele projeta e gerencia redes de distribuição e unidades logísticas, estabelecendo processos de compras, identificando 
fornecedores, negociando e determinando padrões de recebimento, armazenamento, movimentação e embalagem de materiais. Faz cálculo 
de custos de fretes e transbordos, sistemas de tráfego e gerenciamento de transportes urbano de carga e passageiros, que envolvam os modais 
rodoviário, ferroviário, aeroviário, dutoviário e aquaviário.

Mauá
Santos

São José dos Campos
São Paulo

Sorocaba
 Onde estudar: 

Americana
Botucatu

 Mercado de Trabalho: Indústria e empresas de transportes. 

Carapicuíba
Guaratinguetá

Guarulhos
Jaú

Jundiaí
Lins
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LOGÍSTICA AEROPORTUÁRIA Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
O curso forma o profissional que desenvolve atividades de planejamento, controle e supervisão em funções relacionadas à gestão aeroportu-
ária, principalmente nos aspectos de logística: armazenagem, distribuição e transporte; planejamento e coordenação da movimentação física 
e de informações sobre as operações de transporte aéreo, para proporcionar fluxo otimizado e de qualidade para peças, matérias-primas e 
produtos. Compreende o cenário econômico e utiliza dados financeiros e econômicos para exercer julgamento, avaliar riscos e tomar decisões 
de negócios envolvendo gestão de transporte aéreo; estima demandas nacionais e internacionais. 

 Onde estudar: Guarulhos, Indaiatuba
 Mercado de Trabalho: Aeroportos e empresas de transporte aéreo.

MANUTENÇÃO DE AERONAVES Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Seguindo as normas de segurança, higiene e proteção ao meio ambiente, o tecnólogo instala, testa e faz a manutenção de sistemas, meca-
nismos e componentes de meios de transporte, em especial da área aeronáutica, atuando também na supervisão destas atividades. Elabora 
planejamento de processos e documentação técnica. Dá assistência a direção de empresas do setor de transportes aeronáuticos. 

 Onde estudar: São José dos Campos

 Mercado de Trabalho: Empresas do ramo de manutenção de aeronaves e seus componentes; empresas de transporte aéreo e aeroportos.

MANUTENÇÃO INDUSTRIAL Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Forma o profissional que planeja, mantém e inspeciona sistemas elétricos e mecânicos industriais, fundamentando-se nas tecnologias da ele-
tricidade e mecânica. Aplicando técnicas de intervenções seguras aos diversos processos industriais, o tecnólogo inspeciona, previne e corrige 
falhas, considerando a melhora da qualidade, a garantia da saúde e segurança, produtividade e competitividade. Também gerencia equipes, 
desenvolve manutenção preditiva, preventiva e corretiva, centrada na confiabilidade dos indicadores, propondo melhorias.

 Onde estudar: Osasco, Pindamonhangaba,Tatuí

 Mercado de Trabalho: Indústrias e empresas, em serviços de planejamento e gestão da manutenção, como empregado ou prestador 
de serviços.

MATERIAIS (POLIMÉRICOS, CERÂMICOS  OU METÁLICOS) Eixo Tecnológico: Produção Industrial
O curso forma o tecnólogo que projeta estruturas, propriedades e processos envolvendo materiais. Para tanto, seleciona materiais e processos. 
Assessora as empresas na transformação de matérias-primas em produtos, processos e aplicações e elabora documentação técnica. Desen-
volve e aplica soluções, inovações e pesquisas de caráter científico e tecnológico em áreas que necessitem o emprego dos mais variados tipos 
de materiais. Pode, ainda, participar da qualificação, certificação e homologação de laboratórios e produtos e prestar serviços de consultoria 
técnica. As ênfases oferecidas direcionam a formação para materiais poliméricos, cerâmicos ou metálicos.

 Onde estudar: São Paulo

 Mercado de Trabalho: Empresas de médio e grande porte que processam minerais não metálicos, borracha e plástico, materiais 
metálicos, compósitos cerâmicos ou polímeros; instituições de ensino e pesquisa.

 Onde estudar: São Paulo

MATERIAIS, PROCESSOS E COMPONENTES ELETRÔNICOS 
(PROCESSOS ELETRÔNICOS)

Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

O tecnólogo deste setor está habilitado a desenvolver atividades de controle, qualificação e otimização de processos de fabricação de com-
ponentes eletrônicos e dos diversos materiais utilizados. Destacam-se atividades como as de aperfeiçoar e projetar processos e componentes 
eletrônicos, realizar caracterizações elétricas e físicas e analisar circuitos. Pode executar tarefas como supervisão de linha de produção; controle 
de qualidade de etapas do processo e de componentes; serviço de análise de materiais; operação de equipamentos complexos de processos e 
de equipamentos de caracterização de materiais e apoio ao estudo de confiabilidade e análise de falhas. 

 Mercado de Trabalho: Indústrias em geral, indústrias do setor eletroeletrônico. Empresas de consultoria, laboratórios industriais e insti-
tuições de ensino e pesquisa.
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MECÂNICA AUTOMOBILÍSTICA Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Responsável por apoiar e desenvolver projetos de veículos, modalidades de transportes, dispositivos, componentes e sistemas veiculares. 
Trabalha nos processos produtivos de veículos automotores e de autopeças, bem como respectivos sistemas de qualidade e de gestão de processos. 
Atua no segmento de serviços automobilísticos: inspeção veicular obrigatória e na reparação. Também pode executar tarefas para a melhoria 
de produtos e gestão de projetos aliando competências das áreas de gestão, qualidade e preservação ambiental.

 Onde estudar: Santo André

 Mercado de Trabalho: Indústrias automobilísticas e de autopeças. Consultorias do setor. Empresas de serviços de inspeção veicular. 
Empresas de serviços de manutenção veicular.

MECÂNICA DE PRECISÃO Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
O tecnólogo formado neste curso está habilitado a atender, montar, manter, desenvolver e projetar sistemas mecânicos de precisão, utilizando 
técnicas mecatrônicas, que integram mecânica, eletrônica e informática. Lida com as funções dos sensores ópticos, hidráulicos, pneumáticos, 
mecânicos, eletrônicos etc., que irão converter essas grandezas físicas em sinais elétricos, que, por sua vez, serão controlados por computado-
res. Está capacitado para realizar testes de avaliação de sistemas automatizados, para controlar a qualidade de produtos, utilizando métodos 
metrológicos de precisão. Pode dedicar-se ao ensino e à pesquisa aplicada, bem como realizar vistorias, avaliação e laudo técnico dentro do 
seu campo profissional.

 Onde estudar: Mogi Mirim, São Paulo
 Mercado de Trabalho: Indústria, instituições de ensino e pesquisa. 

MECÂNICA – MODALIDADE PROjETOS Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Prepara o tecnólogo para realizar projetos, com detalhamento técnico de sistemas mecânicos que envolvam máquinas, motores, instalações 
mecânicas e termomecânicas. O profissional tem conhecimento de todos os materiais usuais em construções mecânicas e suas aplicações. Está 
capacitado a atuar na área de organização industrial mecânica, tanto para processos como para produtos industriais. Domina a técnica do 
projeto de dispositivos e ferramentas de produção mecânica. 

 Onde estudar: São Paulo
 Mercado de Trabalho: Indústria, serviços especializados e instituições de ensino e pesquisa.

MECÂNICA – MODALIDADE PROCESSOS DE PRODUÇÃO Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
O curso capacita o profissional para projetar, dirigir e supervisionar sistemas de operações mecânicas, voltados a processos de fabricação. 
O tecnólogo também domina o funcionamento, as características e a manutenção de máquinas operatrizes, máquinas-ferramentas e disposi-
tivos em geral. Tem conhecimento dos controles administrativos da produção, podendo atuar na área de organização e no gerenciamento de 
sistemas de produção. Tem domínio sobre projeto de máquinas, ferramentas e dispositivos de produção. 

 Onde estudar: São Paulo

 Mercado de Trabalho: Setores da indústria e de serviços; instituições de ensino e pesquisa como professor e pesquisador.

MECÂNICA: PROCESSOS DE SOLDAGEM Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Realiza e vistoria projetos de estruturas soldadas. Elabora processos de produção. Atua como inspetor níveis 1 e 2 (qualifica soldadores, avalia 
e emite laudos técnicos). Elabora orçamentos. Planeja e coordena ensaios destrutivos e não destrutivos. Desenvolve pesquisas para novos 
produtos e automação. Atua na gestão empresarial, ensino e treinamento, dentro de seu campo profissional.

 Onde estudar: Pindamonhangaba, São Paulo, Sertãozinho

 Mercado de Trabalho: Indústrias: metal mecânica, naval, petroquímica, sucroalcooleira,aeronáutica, etc. Serviços especializados (auto-
mação robótica, qualidade, manutenção, vendas e compras técnicas).
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MECANIZAÇÃO EM AGRICULTURA DE PRECISÃO Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

O curso forma o tecnólogo que emprega equipamentos e máquinas agrícolas, visando a otimização e viabilidade da obtenção de altas produti-
vidades agropecuárias, com a racionalização dos custos e a preservação dos recursos naturais e do meio ambiente. Atua em projetos de mecani-
zação agrícola por meio de análise e seleção de equipamentos e máquinas. Gerencia e treina equipes de operação, manutenção e regulagem de 
equipamentos e máquinas. Elabora orçamentos para a mecanização agrícola e análise de custos e investimentos. Utiliza sistemas de informações 
geográficas e sistemas de posicionamento global para apoio ao planejamento das atividades agrícolas e avaliação dos impactos ambientais. 
Gerencia os ativos da propriedade.

 Onde estudar: Pompéia

 Mercado de Trabalho: Propriedades agrícolas de alto desempenho, indústria de equipamentos para agricultura de precisão, serviços 
especializados e instituições de ensino e pesquisa.

MECATRÔNICA INDUSTRIAL Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

O tecnólogo em Mecatrônica Industrial tem sua atividade caracterizada pela automatização e otimização de processos industriais discretos,  
atuando na execução de projetos, instalação, manutenção e integração desses processos, além da coordenação de equipes. Robótica, comando 
numérico computadorizado, sistemas flexíveis de manufatura, planejamento de processo assistido por computador, interfaces homem-máqui-
na, entre outras, são as tecnologias utilizadas por esse profissional. Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos e eletrônicos e de 
equipamentos de telecomunicação utilizados na automação de processos discretos da manufatura. Serviços especializados e instituições de 
ensino e pesquisa.

 Onde estudar: Garça, Itu
 Mercado de Trabalho: Indústria

MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde

Forma o profissional que planeja e gerencia os aspectos ambientais de organizações dos mais diversos setores e segmentos. Identifica, carac-
teriza e soluciona problemas ambientais; realiza a gestão racional e responsável dos recursos hídricos; promove a recuperação ambiental de 
áreas degradadas e de bacias hidrográficas. Pode desenvolver estudos; elaborar, orientar e executar projetos; dirigir, coordenar, supervisionar, 
conduzir, fiscalizar e responsabilizar-se por serviços técnicos; elaborar especificações, instruções e orçamentos; realizar vistorias, avaliações e 
laudos técnicos e definir indicadores ambientais. 

 Onde estudar: Jacareí, Jaú 

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, empresas privadas e mistas do setor de recursos hídricos, instituições de ensino e pesquisa.

POLÍMEROS Eixo Tecnológico: Produção Industrial
O tecnólogo formado neste curso trabalha na fabricação dos polímeros, compostos químicos utilizados na fabricação de produtos como o plás-
tico, por exemplo. Avalia o desempenho de equipamentos e processos; interpreta fluxogramas de processos; aplica formulação química de polí-
meros, tintas e vernizes; desenvolve métodos de análises laboratoriais para caracterização dos materiais poliméricos e processos de modelagem. 
Monitora a qualidade e dos processos de reciclagem; identifica e acompanha as variáveis relevantes, inclusive referentes ao meio ambiente.

 Onde estudar: Mauá, São Paulo, Sorocaba

 Mercado de Trabalho: Empresas fabricantes de produtos obtidos a partir de materiais poliméricos (plásticos), instituições de ensino e 
pesquisa.
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PROCESSOS METALÚRGICOS Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais

O tecnólogo em Processos Metalúrgicos utiliza os fenômenos envolvidos em siderurgia, fundição, moldagem de ligas metálicas, tratamento 
térmico e superficial. Planeja, controla e comercializa processos metalúrgicos, por meio da seleção e dimensionamento de equipamentos e 
métodos de fabricação. Possui ainda competências de gestão ambiental, de pessoas e de processos industriais. 

 Onde estudar: Pindamonhangaba, Sorocaba

 Mercado de Trabalho: Indústrias do ramo metalúrgico, serviços especializados, instituições de ensino e pesquisa.

PROCESSOS QUÍMICOS Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
O curso forma o tecnólogo que atua na indústria petroquímica, eletroquímica, e de produção de insumos com vistas a otimizar e adequar os 
métodos analíticos envolvidos no controle de qualidade de matérias-primas, reagentes e produtos dos processos químicos industriais. Esse pro-
fissional planeja, gerencia e realiza ensaios e análises laboratoriais, registra e interpreta os resultados, emite pareceres, seleciona os métodos e 
as técnicas mais adequadas à condução de processos de uma unidade industrial, considerando em sua atuação a busca da qualidade, viabilidade 
e sustentabilidade.

 Onde estudar: Praia Grande

 Mercado de Trabalho: Indústria química, petroquímica, eletroquímica, e de produção de insumos, atividades de exploração e proces-
samento de petróleo e gás.

PRODUÇÃO FONOGRÁFICA Eixo Tecnológico: Produção Cultural e Design
Forma o profissional que atua em todas as etapas do processo de produção, pré-produção, gravação, edição, mixagem e masterização, operação 
de som, divulgação e distribuição do produto final. Domina tecnologias de gravação e produção de CDs; opera estúdios de áudio e edita vinhetas 
e obras musicais.

 Onde estudar: Tatuí

 Mercado de Trabalho: Produtoras, gravadoras, estúdios de gravação, sonorização de eventos e espetáculos.

PRODUÇÃO INDUSTRIAL Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
O tecnólogo domina técnicas de gestão que permitem uma compreensão sistêmica e estratégica de todo o processo produtivo, de modo integra-
do, respeitando a responsabilidade social e o compromisso ambiental, podendo exercer julgamento, avaliar riscos e tomar decisões no ambiente 
produtivo de negócios. Transforma conhecimentos científicos em processos operacionais, usando conceitos e práticas da gestão da qualidade, 
fundamentando suas decisões no saber tecnológico e na visão multidisciplinar dos problemas.

 Onde estudar: Botucatu, Taquaritinga

 Mercado de Trabalho: Indústria, instituições de ensino e pesquisa.

PRODUÇÃO TÊXTIL Eixo Tecnológico: Produção Industrial
Qualifica o tecnólogo para estudar, projetar e dirigir implantações na indústria têxtil de confecções, com condições para avaliar e sugerir as 
diferentes matérias-primas a serem utilizadas no processo envolvido, bem como desenvolver novos produtos. O profissional também faz con-
trole da qualidade em todas as fases do processo industrial, desde a aquisição de matéria-prima até o produto final. Localiza problemas de 
ordem técnica e propõe soluções. Conhece os princípios básicos de contabilidade, custos industriais, direito trabalhista, análise de viabilidade 
econômica, relações humanas e fluxos de comunicação. Efetua projeções orçamentárias de lançamento de novos produtos; dirige e supervisio-
na sistemas de produção, podendo chefiar equipes de projetos, produção e controle; realiza trabalhos técnicos de atualização e manutenção 
de equipamentos têxteis e correlatos. 

 Onde estudar: Americana
 Mercado de Trabalho: Indústria têxtil, instituições de ensino e pesquisa.
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PROjETOS DE ESTRUTURAS AERONÁUTICAS Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
Atua na fabricação de partes e montagem de estruturas compostas por elementos fabricados a partir de compósitos, em especial, para área 
aeronáutica. Executa supervisão destas tarefas e atividades. Conhece os processos de montagens estruturais e de componentes, bem 
como os ferramentais de apoio utilizados e as principais tecnologias e sistemas aplicados nestes processos. Conhece os princípios básicos 
de funcionamento dos sistemas da aeronave, seus componentes e sua integração. Elabora planejamento de processos e documentação técnica, 
planeja e controla ambientes produtivos, assiste à direção de empresas do setor industrial aeronáutico. Conhece os aspectos sociais, éticos e 
filosóficos desta área de atuação e as responsabilidades no meio social que integra. É orientado a seguir sempre normas de segurança, higiene 
e proteção ao meio-ambiente.

 Onde estudar: São José dos Campos

 Mercado de Trabalho: Indústria aeronáutica e setores industriais de alto desempenho que utilizam estruturas à base de tecnologia de 
compósitos, como as de petróleo e gás e a automobilística. Instituições de ensino e pesquisa.

PROjETOS MECÂNICOS Eixo Tecnológico: Produção industrial
O tecnólogo em Projetos Mecânicos atua na área de projetos de produtos, máquinas e equipamentos, relacionados à área industrial. 
Esse profissional tem competências para realizar projetos, com detalhamento técnico de sistemas que envolvam máquinas, motores, instala-
ções mecânicas e termos-mecânica, aplicando e selecionando os materiais usuais em projetos mecânicos. Atua na área de desenvolvimento, 
planejamento e controle de projetos, aplicando soluções, inovações e pesquisas de caráter científico e tecnológico.

 Onde estudar: Mogi Mirim, Pindamonhangaba, Sorocaba

 Mercado de Trabalho: Setores industrial e de serviços, em projetos para fabricação de máquinas, equipamentos e veículos automotores; 
consultorias e instituições de ensino e pesquisa.

RADIOLOGIA Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
Atuando conforme as normas de biossegurança e radioproteção, o tecnólogo formado neste curso executa as técnicas radiológicas, radioisotó-
picas, industriais e de medicina nuclear. Pode gerenciar serviços e procedimentos radiológicos.

 Onde estudar: Botucatu

 Mercado de Trabalho: Clínicas de radiodiagnóstico, hospitais, policlínicas, laboratórios, indústria, fabricantes e distribuidores de equi-
pamentos hospitalares, instituições de ensino e pesquisa.
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REDES DE COMPUTADORES Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Forma o profissional que elabora, implanta, gerencia e mantém projetos lógicos e físicos de redes de computadores locais e de longa distância. 
Conectividade entre sistemas heterogêneos, diagnóstico e solução de problemas relacionados à comunicação de dados, segurança de redes, 
avaliação de desempenho, configuração de serviços de rede e de sistema de comunicação de dados são áreas de desempenho desse tecnólogo. 
Conhecimentos de instalações elétricas, teste físico e lógico de redes, normas de instalações e utilização de instrumentos de medição e segu-
rança são requisitos à atuação desse profissional.

 Onde estudar: Bauru, Cruzeiro, Guaratinguetá, Indaiatuba, Lins, Mococa, Osasco, São José dos Campos

 Mercado de Trabalho: Indústria, comércio, serviços, administração pública.

SECRETARIADO Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios
O tecnólogo em Secretariado planeja, organiza e controla serviços administrativos. Aplica conceitos e ferramentas tecnológicas específicas 
de assessoramento, de forma a otimizar os processos vinculados a suas atividades.  Assessora executivos, diretores e suas respectivas equipes; 
planeja, organiza, implanta e executa atividades e metas da área, eventos, serviços protocolares, viagens, relações com clientes e fornecedores, 
comunicação e redação de textos especializados, inclusive em língua estrangeira. Deve, ainda, ser capaz de exercer julgamento, avaliar riscos 
e auxiliar na tomada de decisões.

 Onde estudar: Carapicuíba, Itaquaquecetuba, São Caetano do Sul

 Mercado de Trabalho: Instituições públicas, privadas ou mistas.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
Dentro dos princípios de confidencialidade, integridade e disponibilidade, o tecnólogo formado neste curso zela pela integridade e resguardo 
de informações das organizações, protegendo-as contra acessos não autorizados. Gerencia, aplica, administra e configura ambientes corpora-
tivos com requisitos de segurança. Realiza análises de riscos; administra sistemas de informações; projeta e gerencia redes de computadores 
seguras; realiza auditorias; planeja contingências e recuperação das informações em caso de sinistros. 

 Onde estudar: Americana, Ourinhos, São Caetano do Sul

 Mercado de Trabalho: Empresas de assessoria, de consultoria tecnológica e de desenvolvimento de sistemas.

SILVICULTURA Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
O tecnólogo em Silvicultura planeja, executa e controla atividades de manejo e produção florestal, implantação e manutenção de florestas e 
desenvolvimento de mudas. Define sistemas, elabora planejamento operacional e assiste a direção de empresas florestais. Participa de sistemas 
de gestão ambiental e de qualidade da produção e da interação com a comunidade. Desenvolve e aplica soluções, inovações e pesquisas tecno-
lógicas em silvicultura e reflorestamento. Providencia manutenção de equipamentos, elabora documentação técnica e ministra treinamentos.

 Onde estudar: Capão Bonito

 Mercado de Trabalho: Organizações públicas e privadas ligadas a atividades florestais; empresas de fabricação de produtos de madeira; 
indústrias de papel e celulose; instituições de pesquisas e desenvolvimento; reservas ecológicas e indústrias de silvicultura e exploração florestal.

Forma o profissional que projeta e realiza manutenção de aparelhos médico-hospitalares. Está apto a praticar metodologia analítica e a 
assessorar a administração no planejamento de laboratórios, não só quanto às condições de instalação de equipamentos, como na previsão 
de peças de reposição. Pode fazer parte de equipes médicas; participar de núcleos de desenvolvimento científico e tecnológico; participar 
de atividades industriais de fabricação de equipamentos; desenvolver programas de biotecnologia. Pode dedicar-se à pesquisa aplicada, 
vistoria, avaliação e laudo técnico.

 Onde estudar: Bauru, Sorocaba

 Mercado de Trabalho: Empresas fabricantes de aparelhos médico-hospitalares, clínicas, hospitais, laboratórios de análises clínicas, 
instituições de ensino e pesquisa.

SISTEMAS BIOMÉDICOS Eixo Tecnológico: Ambiente e Saúde
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SISTEMAS PARA INTERNET Eixo Tecnológico: Informação e Comunicação
O tecnólogo formado neste curso ocupa-se do desenvolvimento de programas, de interfaces e aplicativos, do comércio e do marketing eletrô-
nicos, além de sítios e portais para internet e intranet. Gerencia projetos de sistemas, inclusive com acesso a banco de dados, desenvolvendo 
projetos de aplicações para a rede mundial de computadores e integra mídias nos sítios da internet. Atua com tecnologias emergentes como 
computação móvel, redes sem fio e sistemas distribuídos. Cuida da implantação, atualização, manutenção e segurança dos sistemas.

 Onde estudar: Carapicuíba, Jales, Jaú, Santos, São Roque, Taquaritinga

 Mercado de Trabalho: Empresas de assessoria e consultoria tecnológica e de desenvolvimento de sistemas; indústria; comércio; presta-
ção de serviços; instituições financeiras; órgãos públicos; empreendedor em informática.

SISTEMAS DE NAVEGAÇÃO Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Forma o profissional capacitado a planejar, executar e fiscalizar os sistemas de transporte hidroviário e sua interligação com outros sistemas de 
transporte em hidrovias ou em empresas de transporte e navegação, de produção e turismo. Detém competências para a gestão adequada de 
empresas do sistema de transporte intermodal (rodo-hidro-ferroviário) e pode dedicar-se à pesquisa aplicada, projetos, vistorias, avaliação e 
laudos técnicos.

 Onde estudar: Jaú

 Mercado de Trabalho: Empresas públicas ou privadas do ramo de navegação em hidrovias e do sistema de transporte intermodal.

SOLDAGEM Eixo Tecnológico: Controle e Processos Industriais
O tecnólogo em Soldagem projeta detalhes específicos em construções soldadas de todos os tipos; soluciona problemas em solda de manuten-
ção; especifica os materiais de adição, dimensões e formas; seleciona métodos e processos, do ponto de vista técnico e econômico. Orienta a 
seleção, o treinamento e a classificação de soldadores; analisa os conjuntos soldados dos pontos de vista da mecânica, da metalurgia, da pro-
dução e da economia. Seleciona produtos e corpos de prova para análise, interpretando os resultados dos ensaios; supervisiona mão-de-obra, 
material, equipamento, investimento e segurança. Realiza vistoria, avaliação e laudo técnico. Pode dedicar-se ao ensino e à pesquisa aplicada.

 Onde estudar: São Paulo

 Mercado de Trabalho: Indústria, instituições de ensino e pesquisa.

TRANSPORTE TERRESTRE Eixo Tecnológico: Infraestrutura
Forma o profissional que analisa o crescimento dos centros urbanos, além de pesquisar, planejar e implantar medidas para soluções dos problemas 
de trânsito e do transporte de pessoas e cargas. Aperfeiçoa e adapta sistemas de transporte coletivo à legislação vigente. Estuda e dimensiona 
sistemas de transporte e armazenamento de produtos de forma econômica e segura. Gestão e integração estratégica dos modais de transportes, 
elaboração e análise dos indicadores de desempenho, além do gerenciamento de risco no transporte, são atividades cotidianas desse profissional.

 Onde estudar: Barueri, São Paulo

 Mercado de Trabalho: Organizações e empresas que se ocupam do trânsito e do transporte de pessoas e cargas; empresas de projeto e 
execução de obras de infraestrutura viária.
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Os processos seletivos são semestrais. Procure se informar sobre o próximo vestibular e os 
cursos que serão oferecidos em cada faculdade, nos sites:
www.centropaulasouza.sp.gov.br e www.vestibularfatec.com.br. 

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Gestão Empresarial
 Jogos Digitais

Rua Emílio de Menezes s/nº - Gleba B
Vila Amorim
Tel.: (19) 3406-3297 / 5776

Cursos 
 Logística
 Produção Têxtil
 Segurança da Informação

Fatec AmericanaAMERICANA

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Biocombustíveis

Av. Prestes Maia, 1764
Jardim Ipanema
Tel.: (18) 3625-9917 / 3625-9914

Cursos 

Fatec AraçatubaARAÇATUBA

 Comércio Exterior
 Eventos

 Gestão da Tecnologia da Informação
 Transporte Terrestre

Rua Carlos Capriotti, 123 
Novo Centro Comercial
Tel.: (11) 4198-3121 / 3086

Cursos 

Fatec BarueriBARUERI

 Banco de Dados
 Redes de Computadores

 Sistemas Biomédicos
Rua Manoel Bento Cruz, 3-30
Centro
Tel.: (14) 3223-2083

Cursos 

Fatec  BauruBAURU

 Agronegócio
 Informática para Negócios
 Logística

 Produção Industrial
 Radiologia

Av. José Ítalo Bacchi, s/nº 
Jardim Aeroporto
Tel.: (14) 3814-3004 / 3813-1896

Cursos 

Fatec  BotucatuBOTUCATU

 Gestão da Tecnologia da Informação  Gestão Financeira

Alameda Saulo Crispim Marques, 151  
Vila Henedina Cortêz 
Tel.: (11) 4031-1904  / 3813-1896

Cursos 

Fatec Bragança PaulistaBRAGANÇA PAULISTA
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 Agroindústria  Silvicultura

Rua Amantino de Oliveira Ramos, 60
Terras do Embiruçu 
Tel.: (15) 3542-2206 / 2654

Cursos 

Fatec Capão BonitoCAPÃO BONITO

Av. Francisco Pignatari, 650
Vila Gustavo Correia
Tel.: (11) 4184-8404 / 8408

Cursos 

Fatec CarapicuíbaCARAPICUÍBA

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Jogos Digitais
 Logística

 Secretariado
 Sistemas para Internet

 Automação Industrial  Gestão Empresarial 
Rua Maranhão, 898 
Centro
Tel.: (17) 3524-7211 / 3523-6715

Cursos 

Fatec CatanduvaCATANDUVA

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Banco de Dados

 Gestão Empresarial
 Rede de Computadores 

Rua Dr. Othon Barcellos, s/nº 
Centro
Tel.: (12) 3144-0496 / 3143-6571

Cursos 

Fatec CruzeiroCRUZEIRO

 Cosméticos
Av. Luiz Merenda, 503 
Jardim Campanário 
Tel: (11) 4092-2328

Curso 

Fatec DiademaDIADEMA

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Rua Campos Sales, 1441 
Centro
Tel.: (16) 3702-2854 / 3204

Cursos 

Fatec FrancaFRANCA

 Gestão da Produção Industrial

Av. Presidente Vargas, 2331
Vila José Ribeiro
Tel.: (14) 3471-4723 / 4700

Cursos 

Fatec GarçaGARÇA

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Gestão Empresarial

 Informática para Negócios
 Mecatrônica Industrial
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 Logística  Logística Aeroportuária

Rua João Gonçalves, 511 
Centro
Tel.: (11) 2229-0392 / 0393

Cursos 

Fatec GuarulhosGUARULHOS

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Banco de Dados
 Comércio Exterior
 Gestão Empresarial 

 Gestão de Serviços
 Logística Aeroportuária
 Redes de Computadores

Rua D. Pedro I, 65 
Cidade Nova
Tel.: (19) 3885-1922 / 1923

Cursos 

Fatec IndaiatubaINDAIATUBA

Rua Dr. João Vieira de Camargo, 104 
Vila Barth 
Tel.: (15) 3272-7916 / 1165

Cursos 

Fatec ItapetiningaITAPETININGA

 Agronegócio
 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

 Comércio Exterior

 Gestão Comercial
 Gestão da Tecnologia da Informação

 Secretariado

Av. Itaquaquecetuba, 711 
Vila Monte Belo
Tel.: (11) 4647-5226 / 4753-3221

Cursos 

Fatec ItaquaquecetubaITAQUAQUECETUBA

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Gestão da Tecnologia da Informação

 Mecatrônica Industrial
Av. Tiradentes, 1.211
Parque das Indústrias
Tel.: (11) 4013-1872 / 4025-4593

Cursos 

Fatec ItuITU

 Biocombustíveis
Av. Eduardo Zambianchi, 31
Vila Industrial
Tel.: (16) 3202-7327 / 6519

Curso 

Fatec jaboticabaljABOTICABAL

 Gestão Financeira
 Logística
 Rede de Computadores

Av. Prof. João Rodrigues Alckmin, 1501 
Jardim Esperança
Tel.: (12) 3126-4849 / 2643

Cursos 

Fatec GuaratinguetáGUARATINGUETÁ

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Banco de Dados
 Gestão da Tecnologiada Informação
 Gestão Empresarial 
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 Meio Ambiente e Recursos Hídricos

Av. Nove de Julho, 745  
Jardim Pereira do Amparo
Tel.: (12) 3951-5800 / 5230

Curso 

Fatec jacareíjACAREÍ

 Agronegócio  Sistemas para Internet

Rua Vicente Leporace, 2630 
Jardim Trianon
Tel.: (17) 3621-6911 / 3632-2239

Cursos 

Fatec jalesjALES

Rua Frei Galvão, s/nº 
Jardim Pedro Ometto
Tel.: (14) 3622-8280 / 8037

Cursos 

Fatec jaújAÚ

 Construção Naval
 Gestão da Produção Industrial
 Gestão da Tecnologia da Informação
 Logística

 Meio Ambiente e Recursos Hídricos
 Sistemas de Navegação
 Sistemas para Internet

Av. União dos Ferroviários, 1760 
Centro
Tel.: (11) 4522-7549 / 4523-0092

Cursos 

Fatec jundiaíjUNDIAÍ

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Eventos
 Gestão Ambiental

 Gestão da Tecnologia 
 da Informação

 Logística

 Alimentos

Av. Castro Alves, 62 
Somenzari
Tel.: (14) 3454-7540 / 7541

Curso 

Fatec MaríliaMARÍLIA

Estrada Mário Covas Junior, km 1
Jardim Guararapes
Tel.: (14) 3532-5182 / 3523-7745

Cursos 

Fatec LinsLINS

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Banco de Dados
 Jogos Digitais

 Logística
 Rede de Computadores
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 Fabricação Mecânica
 Informática para Negócios

Av. Antonia Rosa Fioravante, 804 
Vila Fausto Morelli
Tel.: (11) 4543-3221 / 3238

Cursos 
 Logística
 Polímeros

Fatec MauáMAUÁ

 Agronegócio
 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Banco de Dados
 Gestão Empresarial

Av. Dr. Américo Pereira Lima, s/nº
Jardim Lavínia
Tel.: (19) 3656-5559

Cursos 
 Gestão da Tecnologia da  

 Informação
 Redes de Computadores

Fatec MococaMOCOCA

 Agronegócio
 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Rua Carlos Barattino, 1 
Vila Mogilar
Tel.: (11) 4699-2799

Cursos 
 Gestão de Recursos   

 Humanos

Fatec Mogi das CruzesMOGI DAS CRUZES

 Análise e Desenvolvimento 
 de Sistemas

Rua Ariovaldo Silveira Franco, 567 
Jardim 31 de Março
Tel.: (19) 3806-3139 / 2181

Cursos 
 Mecânica de Precisão
 Projetos Mecânicos

Fatec Mogi MirimMOGI MIRIM

 Automação Industrial
 Gestão Financeira

Rua Pedro Rissato, 30 
 Vila dos Remédios
Tel.: (11) 3603-9910 e 3656-0203

Cursos 
 Manutenção Industrial
 Redes de Computadores

Fatec OsascoOSASCO

 Agronegócio
 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Av. Vitalina Marcusso, 1400
Campus Universitário 
Tels.: (14) 3324-3986 / 3326-1486

Cursos 
 Jogos Digitais
 Segurança da Informação

Fatec OurinhosOURINHOS
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 Manutenção Industrial
 Mecânica: Processos de Soldagem

Rodovia Vereador Abel Fabrício Dias, 4010 (SP 062)
Água Preta 
Tel.: (12) 3648-8756 / 3642-5648

Cursos 
 Processos Metalúrgicos
 Projetos Mecânicos

Fatec PindamonhangabaPINDAMONHANGABA

 Agroindústria
 Biocombustíveis

Av. Diácono Jair de Oliveira, 561  
Santa Rosa
Tel.: (19) 3413-1702 / 3434-7317

Cursos 
 Gestão Empresarial

Fatec PiracicabaPIRACICABA

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Comércio Exterior

Praça 19 de Janeiro, 144 
Boqueirão
Tel.: (13) 3591-1303 / 6968

Cursos 
 Gestão Empresarial
 Processos Químicos

Fatec Praia GrandePRAIA GRANDE

 Agronegócio
 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Praça 19 de Janeiro, 144 
Boqueirão
Tel.: (13) 3591-1303 / 6968

Cursos 
 Eventos
 Gestão Empresarial

Fatec Presidente PrudentePRESIDENTE PRUDENTE

 Eletrônica Automotiva 

Rua Prefeito Justino Paixão, 150 
Centro
Tel.: (11) 4437-2215

Cursos        
 Mecânica Automobilística

Fatec Santo AndréSANTO ANDRÉ

 Análise e Desenvolvimento 
 de Sistemas

 Gestão Empresarial

Av. Bartolomeu de Gusmão, 110
Aparecida
Tel.: (13) 3227-6003

Cursos 
 Gestão Portuária
 Logística
 Sistemas para Internet

Fatec Baixada SantistaSANTOS

 Mecanização em Agricultura de Precisão
Av. Shunji Nishimura, 605  
Centro
Tel: (14) 3452-1294

Curso

Fatec PompéiaPOMPÉIA
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 Automação Industrial
 Informática para Negócios

Av. Pereira Barreto, 400 - Vila Baeta Neves
Centro 
Tel.: (11) 4121-9008 / 8905

Cursos 

Fatec São Bernardo do CampoSÃO BERNARDO DO CAMPO

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Jogos Digitais

Rua Bell Aliance, 225 
Jardim São Caetano
Tel.: (11) 4232-9552

Cursos 
 Secretariado
 Segurança da Informação

Fatec São Caetano do SulSÃO CAETANO DO SUL

 Agronegócio
 Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Rua Fernandópolis, 2510 
Eldorado
Tel.: (17) 3219-1433

Cursos 
 Informática para Negócios

Fatec São josé do Rio PretoSÃO jOSÉ DO RIO PRETO

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Automação e Manufatura Digital
 Banco de Dados
 Gestão da Produção Industrial
 Logística 

Av. Cesare Mansueto Giulio Lattes, s/nº 
Eugênio de Melo - Parque Tecnológico
Tel.: (12) 3905-4979 / 3905-2423

Cursos 
 Manutenção de Aeronaves
 Projetos de Estruturas 

 Aeronáuticas
  Redes de Computadores

Fatec São josé dos CamposSÃO jOSÉ DOS CAMPOS
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SÃO PAULOSÃO PAULO
    Fatec Ipiranga

Rua Frei João, 59 
Vila Nair
Tel.: (11) 5061-0298 / 5462

Cursos

Fatec São Paulo

Av. Tiradentes, 615 
Bom Retiro
Tel.: (11) 3322-2200 

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas 
 Automação de Escritórios e Secretariado 
 Construção Civil – Modalidade Edifícios 
 Construção Civil – Modalidade Movimento de Terra e Pavimentação
 Gestão de Turismo 
 Eletrônica Industrial
 Hidráulica e Saneamento Ambiental 
 Materiais (Poliméricos, Cerâmicos ou Metálicos)
 Materiais, Processos e Componentes Eletrônicos (Processos Eletrônicos) 
 Mecânica de Precisão 
 Mecânica – Modalidade Processos de Produção 
 Mecânica – Modalidade Projetos 
 Soldagem

Fatec Zona Sul

Rua Frederico Grotte, 322 
Jardim São Luiz
Tel.: (11) 5851-8949 / 5829 

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Gestão Empresarial
 Logística

Fatec Itaquera

Av. Miguel Ignácio Curi, s/nº  
Itaquera 
Tel.: (11) 2056-4347 / 4245

 Automação Industrial
 Fabricação Mecânica 
 Mecânica: Processos de Soldagem

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Eventos 
 Gestão Comercial
 Gestão de Recursos Humanos

Fatec Tatuapé

Rua Antônio de Barros, 800 
Tatuapé
Tel.: (11) 2293-1220 / 2093-9053

 Construção de Edifícios
 Controle de Obras
 Transporte Terrestre

Fatec Zona Leste

Av. Aguia de Haia, 2983 
Cidade A. E. Carvalho
Tel.: (11) 2045-4000 / 4013

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas
 Comércio Exterior
 Logística
 Polímeros
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 Sistemas para Internet
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 132
Centro

Curso 

Fatec São RoqueSÃO ROQUE

 Gestão Empresarial 
Rua Ítalo Nascimento, 366 
Porto Grande
Tel.: (12) 3892-3015

Cursos 
 Gestão Portuária

Fatec São SebastiãoSÃO SEBASTIÃO

 Gestão Empresarial
Rua Jordão Borghetti, 480 
Jardim Recreio
Tel.: (16) 3942-5806

Cursos 

 Mecânica: Processos de Soldagem

Fatec SertãozinhoSERTÃOZINHO

 Análise e Desenvolvimento 
 de Sistemas 

 Eletrônica Automotiva
 Fabricação Mecânica 
 Logística 

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes, 2015 
Alto da Boa Vista
Tels.: (15) 3228-2366 / 3238-5266  

Cursos 

 Polímeros 
 Processos Metalúrgicos
 Projetos Mecânicos
 Sistemas Biomédicos

Fatec SorocabaSOROCABA

 Agronegócio
 Análise e Desenvolvimento 

 de Sistemas

Av. Dr. Flávio Henrique Lemos, 585 
Portal Itamaracá
Tels.: (16) 3252-5250 / 5193

Cursos 
 Produção Industrial
 Sistemas para Internet

Fatec TaquaritingaTAQUARITINGA

 Automação Industrial
 Gestão da Tecnologia 

 da Informação

Rodovia Mario Batista Mori, 971
Jardim Aeroporto
Tel.: (15) 3205-7780

Cursos 
 Gestão Empresarial
 Manutenção Industrial
 Produção Fonográfica

Fatec TatuíTATUÍ

 Eletrônica Automotiva
Av. Tomé Portes Del Rei, nº 525
Vila São José
Tel.: (12) 3602-2708 / 2709

Curso 

Fatec TaubatéTAUBATÉ
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