SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALFENAS
CNPJ / MF – 30.150.716/0001-36
Av. Governador Valadares,1262 – Jd. São Carlos. CEP 37.137-160 – Alfenas, M.G.
Tel.: (35) 3698-1741 E-Mail: secretaria.educacaoecultura@alfenas.mg.gov.br

Inscrições para o curso Programador de Dispositivos Móveis
A Secretaria Municipal de Educação de Alfenas, em parceria com o SENAC, comunica que
se encontram abertas as inscrições para o curso de qualificação profissional PROGRAMADOR
de DISPOSITIVOS MÓVEIS.
O curso é destinado a pessoas que estão interessadas em aprender os conceitos e práticas
para a programação de aplicações voltadas a notebooks, smartphones, tablets, smartwatches,
e-readers, em conformidade com as mais novas exigências e necessidades do mercado.
Torne-se um profissional no segmento de tecnologia da informação.
1. Sobre o curso
Título do Curso:
Eixo Tecnológico:
Segmento:
Tipo de Curso:
Carga Horária Total:
Realização:
Sistema das aulas

Programador de Dispositivos Móveis
Informação e Comunicação
Tecnologia da Informação
Qualificação Profissional
200 horas
SENAC e Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Alfenas
Presencial

Local das aulas

Escola Municipal Antônio Joaquim Vieira (Polivalente) e no SENAC

Início das aulas

06 de setembro de 2021

Horário das aulas
Perfil profissional de
conclusão do curso:

18h30m às 21h30m
O profissional Programador de Dispositivos Móveis é responsável pelo desenvolvimento de
sistemas mobile e, nesse contexto, realiza a análise de requisitos, desenvolve, testa e
publica as aplicações, executa operações de manutenção de aplicações já desenvolvidas,
fornece suporte junto ao usuário e auxilia na gestão dos projetos dessa natureza.

2. Requisitos para matrícula e curso
Idade mínima:
Escolaridade mínima:

Vagas disponíveis:

Período de matrícula
Local para matrícula

Documentação
necessária para
matrícula

14 anos
Ensino Fundamental completo
40 vagas a serem ocupadas de acordo com a ordem cronológica de matrículas por parte dos
interessados. Após o preenchimento das vagas disponíveis e, se ainda houver interessados,
pela mesma ordem cronológica, será realizado um pré cadastro a ser utilizado para substituir
eventuais matrículas desistentes.
16 de Agosto a 30 de Agosto, porém, observe que as vagas são limitadas e serão ocupadas
por ordem cronológica de matrícula.
ETEC/ ESCOLA POLIVALENTE. Praça Melvin Jones, 64, Centro, Alfenas, M.G. Horário: 15h
às 21h em dias úteis.
1. Carteira de Identidade – RG ou Carteira Nacional de Habilitação – CNH.
2. Histórico escolar ou Declaração escolar (expedida em, no máximo, 30 dias).
3. CPF ou documento com número de registro de CPF.
4. Comprovante de endereço residencial (expedido em, no máximo, 3 meses)

ATENÇÃO! Menores de 18 anos deverão estar acompanhados de um responsável legal que também esteja
portando documento de identidade e CPF para realizar a matrícula do interessado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ALFENAS, em 13 de agosto de 2021.

