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Apresentação
O Centro Educacional Assistencial Profissionalizante é uma iniciativa da OSUC - Obras
Sociais, Universitárias e Culturais - instituição beneficente sem fins lucrativos. Os cursos
ministrados no CEAP - Centro Educacional Assistencial Profissionalizante operam em regime
de complementaridade com o Ensino Básico (Fundamental e Médio). São ofertados cursos
de Ensino Complementar Intensivo (duração de um ano) e de Ensino Técnico Profissional
de Nível Médio (duração de dois anos). Esses cursos são destinados somente para garotos.
Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio são nas áreas de
Administração, Redes de Computadores e Informática.
Para os Cursos Técnicos de Nível Médio, os alunos devem estar matriculados no Ensino
Médio e ter idade entre 14 e 18 anos no primeiro dia letivo de 2023. Ao término do curso,
mediante a apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio, o CEAP expedirá o
diploma de Técnico de Nível Médio, que permite exercer a profissão, de acordo com a
habilitação cursada (Administração, Redes de Computadores, Informática)
O candidato ingressa no CEAP mediante um processo de seleção composto das seguintes
etapas: questionário online, prova digital sobre o conteúdo escolar (online), avaliação
socieconômica familiar e entrevista.
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Técnico em Administração
INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO:
- Para garotos no Ensino Médio (estes devem ter entre 14 e 18 anos em 2023).
- Duração: 4 semestres (2 anos)
- Horário das Aulas: de segunda a sexta-feira, das 14h10 às 17h50.
- Total de vagas PREVISTAS: 15 vagas. Obs.: a quantidade de vagas pode ser
modificada sem prévio aviso.
- Aulas ministradas desde o início de fevereiro até junho e desde o início de agosto
até dezembro.
- Para receber o diploma de Técnico, no fim do curso, é obrigatório que o aluno tenha
concluído também o Ensino Médio na escola regular.

Objetivos do Curso:
A administração é a área da ciência responsável por gerir os recursos humanos e
materiais da empresa para extrair o maior valor de cada um deles. Para isso, o
técnico em administração aprenderá ao longo de todo curso os 4 pilares da
administração: planejar, organizar, dirigir e controlar. O aluno do curso técnico em
administração terá contato com disciplinas técnicas relacionadas aos principais
departamentos de uma empresa, como Recursos Humanos, Finanças, Marketing,
Contabilidade, Produção e Logística. Além disso, o aluno terá a oportunidade de
trabalhar com diversos níveis de planilhas eletrônicas. O curso técnico em
Administração também oferece um complemento escolar nas áreas de Matemática,
Línguas Portuguesa e Inglesa, e Educação Física. Ao longo de todo curso o aluno
também terá contato com as principais tecnologias emergentes, destacando-se o IoT
(Internet a Coisas) e IA (Inteligência Artificial), tornando-o um profissional ainda
mais preparado para as tendências do mercado de trabalho. Outro grande diferencial
do curso são as habilidades socioemocionais trabalhadas nas aulas de Ética e nas
tutorias que cada aluno recebe ao longo de todo curso, tornando o aluno concluinte
um profissional completo, com
procuram.

perfil que as principais empresas do mercado

Técnico em Redes de Computadores
INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO:
- Para garotos no Ensino Médio (estes devem ter entre 14 e 18 anos em 2023).
- Duração: 4 semestres (2 anos)
- Horário das Aulas: de segunda a sexta-feira, das 14h10 às 17h50.
- Total de vagas PREVISTAS: 15 vagas. Obs.: o número de vagas pode ser
modificado sem prévio aviso.
- Aulas ministradas desde o início de fevereiro até junho e desde o
início de agosto até dezembro.
- Para receber o diploma de Técnico, no fim do curso, é obrigatório que o aluno tenha
concluído também o Ensino Médio na escola regular.

Objetivos do Curso:
O curso técnico em redes de computadores, como todos os demais cursos do CEAP,
busca desenvolver integralmente cada aluno através de um modelo pedagógico
diferenciado que acomoda, com equilíbrio, a formação

profissional e o

desenvolvimento humano dos seus alunos, em que a família tem participação
fundamental em todo o processo educativo. Entre as habilidades que serão
potencializadas no estudante de redes de computadores, destacam-se: o projeto,
instalação, configuração, testes e operação de redes computacionais; aplicação de
protocolos de redes de computadores; a administração e monitoração de ambientes
de redes; operações em redes locais e de longa distância; a execução de
procedimentos de segurança e medição dos serviços de rede. Ao longo de todo curso
o aluno também tem contato com as principais tecnologias emergentes, destacandose a Internet das Coisas (IoT), a Inteligência Artificial (IA), Bitcoin &amp; Blockchain
e soluções em Cloud, tornando-o um profissional ainda mais preparado para as novas
tendências do mercado de trabalho. Outros grandes diferenciais do curso são as
aulas práticas laboratoriais em diversas disciplinas e as habilidades socioemocionais
trabalhadas nas aulas de Ética e nas tutorias que cada estudante recebe ao longo
de todo curso, tornando o aluno concluinte um profissional completo, com o perfil
que as principais empresas do mercado procuram. O curso técnico em redes de

computadores também oferece um complemento escolar em Matemática, Línguas
Portuguesa e Inglesa, e Educação Física. O curso é reconhecidamente aprovado
pelas empresas que utilizam esta mão de obra, haja visto a significativa taxa de
empregabilidade dos jovens formados, o que referenda a qualidade de ensino
oferecida pelo CEAP, tanto no aspecto de formação profissional dos jovens, quanto
na formação humana e sua relevância junto à sociedade e seu real impacto.

Técnico em Informática
INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO:
- Para garotos no Ensino Médio (estes devem ter entre 14 e 18 anos em 2023).
- Duração: 4 semestres (2 anos)
- Horário das Aulas: de segunda a sexta-feira, das 14h10 às 17h50.
- Total de vagas PREVISTAS: 15 vagas. Obs.: o número de vagas pode ser
modificado sem prévio aviso.
- Aulas ministradas desde o início de fevereiro até junho e desde o
início de agosto até dezembro.
- Para receber o diploma de Técnico, no fim do curso, é obrigatório que o aluno tenha
concluído também o Ensino Médio na escola regular.
Objetivos do Curso:
O curso técnico em informática, como todos os demais cursos do CEAP, busca
desenvolver integralmente cada aluno através de um modelo pedagógico
diferenciado que acomoda, com equilíbrio, a formação profissional e o
desenvolvimento humano dos seus alunos, em que a família tem participação
fundamental em todo o processo educativo. Entre as habilidades que serão
potencializadas no estudante de informática, destacam-se: a modelagem,
desenvolvimento,

testes,

implementação

e

manutenção

de

sistemas

computacionais, páginas web e aplicativos; lógica e linguagens de programação
(Java, CSS, HTML, Python, entre outras); modelagem, construção e conexão de
banco de dados; instalação, configuração e administração de sistemas
operacionais em redes de computadores. Ao longo de todo curso o aluno também

tem contato com as principais tecnologias emergentes, destacando-se a Internet
das Coisas (IoT), a Inteligência Artificial (IA), Bitcoin &amp; Blockchain e soluções
em Cloud, tornando-o um profissional ainda mais preparado para as novas
tendências do mercado de trabalho. Outros grandes diferenciais do curso são as
aulas

práticas

laboratoriais

em

diversas

disciplinas

e

as

habilidades

socioemocionais trabalhadas nas aulas de Ética e nas tutorias que cada estudante
recebe ao longo de todo curso, tornando o aluno concluinte um profissional
completo, com o perfil que as principais empresas do mercado procuram. O curso
técnico em informática também oferece um complemento escolar em Matemática,
Línguas Portuguesa e Inglesa, e Educação Física. O curso é reconhecidamente
aprovado pelas empresas que utilizam esta mão de obra, haja visto a significativa
taxa de empregabilidade dos jovens formados, o que referenda a qualidade de
ensino oferecida pelo CEAP, tanto no aspecto de formação profissional dos jovens,
quanto na formação humana e sua relevância junto à sociedade e seu real
impacto.

O Processo Seletivo
Para

ingressar

nos

cursos

técnicos

gratuitos

do

CEAP,

você

precisará

obrigatoriamente, seguir os passos abaixo:
Passo 1: Inscrição
Nesta fase o candidato deve se inscrever em um dos Cursos Técnicos oferecidos pelo
CEAP (Administração, Redes de Computadores ou Informática), com um de seus
responsáveis, através do link https://ceappedreira.org.br/ps/ . O candidato é os
responsáveis devem preencher todo o formulário com informações verdadeiras, pois
as mesmas podem ser questionadas ao longo do processo seletivo.
Toda comunicação oficial será feita através do e-mail cadastrado no momento da
inscrição, então solicitamos que use um e-mail que tenha fácil e corriqueiro acesso.
Passo 2: Prova Digital
O candidato fará uma prova com até 25 questões de múltipla escolha, no dia 29 de
outubro de 2022, às 10h00 O exame terá duração de 1 hora. A prova será
cronometrada após o término do tempo o aluno não conseguirá mais enviar suas
respostas. A prova é composta de questões de matemática e língua portuguesa.

Observações:

• Para realização da prova recomenda-se ter acesso a internet;
• Ter em mãos papel, lápis e borracha para realização de cálculos e
rascunhos;

• Não será fornecida informações referentes ao resultado das provas ou
entrevistas por telefone ou e-mail.
Passo 3: Resultado da Prova
No dia 04 de novembro de 2022 o resultado da prova será publicado no mural e
no site da escola (https://ceappedreira.org.br/), com data e horário da entrevista,
bem como a relação de documentos que deverão ser entregues no dia da

entrevista.
Passo 4: Entrevista com os pais/responsáveis legais, candidato e entrega
da documentação
Será realizada uma entrevista presencial com o candidato e os seus responsáveis
no dia e no horário informados na divulgação do resultado da prova. É
imprescindível a presença do pai, da mãe ou responsável legal e do candidato no
dia da entrevista.
Passo 5: Divulgação dos aprovados
A lista dos aprovados nas entrevistas será publicada no mural e no site da escola
(https://ceappedreira.org.br/), no dia 05 de dezembro de 2022. Neste mesmo dia
será informada a data prevista para o inicio das aulas.
Passo 6: Matrícula
Após a publicação da lista dos aprovados nas entrevistas, o candidato deverá
efetuar a matrícula.

Datas Importantes

• Data de início das inscrições: 13 de setembro de 2022
• Data de término das inscrições: 24 de outubro de 2022
• Prova digital: 29 de outubro de 2022 às 10h00
• Publicação do resultado da prova: 04 de novembro de 2022 a partir das 17h00
no mural e no site da escola (https://ceappedreira.org.br/).

• Período de entrevistas: de 08 de novembro a 01 de dezembro de 2022
• Divulgação dos aprovados: 05 de dezembro de 2022, a partir das 17h00 no
mural e no site da escola (https://ceappedreira.org.br/)

• Datas e horarios podem sofrer alterações.

Conteúdo da Prova
O conteúdo da prova será o mesmo para os 3 cursos, consistirá nos seguintes itens:
•

Interpretação de texto;

•

Raciocínio Lógico;

•

4 operações básicas;

Informações/Esclarecimentos
Agradecemos sua participação no processo seletivo. Estamos a disposição para
esclarecer eventuais dúvidas que não tenham sido contempladas neste manual.
Nossos contatos estão a seguir:
- Fone: (11) 5613-0200
- E-mail: secretaria@pedreira.org

