MUNICÍPIO DE IÚNA-ES

PREFEITURA MUNICIPAL

OPORTUNIDADE DE CAPACITAÇÃO: CURSOS
GRATUITOS DISPONÍVEIS ON-LINE
CURSO QUALIFICAR ES ON-LINE 2022 PARA MULHERES INCRÍVEIS ATÉ O DIA 17 DE MARÇO
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No mês das mulheres o curso Qualificar ES On-line 2022 está disponibilizando cursos voltados
para mulheres. As inscrições seguem até o dia 17 de março para o processo seletivo da 1ª
oferta do Qualificar ES Mulher On-line, que contempla 10 mil vagas distribuídas em 10 cursos, com
carga horária de 120 horas cada. No mês das mulheres o curso Qualificar ES On-line 2022 está
disponibilizando cursos voltados para mulheres. As inscrições seguem até o dia 17 de março
para o processo seletivo da 1ª oferta do Qualificar ES Mulher On-line, que contempla 10 mil vagas
distribuídas em 10 cursos, com carga horária de 120 horas cada.
Os interessados podem consultar todas as informações no Edital Nº 004/2022, disponível no
site do Qualificar ES (www.qualificar.es.gov.br).
As vagas exclusivas para mulheres são ofertadas por meio de uma parceria entre os programas
Qualificar ES e o Agenda Mulher, coordenado pela Vice-Governadoria do Estado. Para participar do
processo seletivo, a candidata deve acessar o site www.qualificar.es.gov.br, ler as orientações
contidas no Edital, preencher o formulário de cadastro e, em seguida, realizar a inscrição
on-line. A candidata poderá realizar duas inscrições por CPF e e-mail, em dois cursos distintos.
Os cursos são: Agente Epidemiológico, Auxiliar Administrativo, Cuidador de Idosos, Auxiliar de
Creche, Educação Especial e Inclusiva, Inglês Básico, Secretaria Escolar, Segurança do
Trabalho, Tecnologias Educacionais e Word e Excel.
O resultado será divulgado no dia 24 de março, no site do www.qualificar.es.gov.br. O início das
aulas será no dia 29 de março, quando as candidatas classificadas terão acesso ao curso por
meio do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), localizado no site do Programa Qualificar ES.
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Fique atento ao pré requisito e não perca esta oportunidade.
Pré requisitos:
São pré-requisitos para participação deste processo de seleção: ? ? Ter idade
mínima de 16 anos completos no ato da inscrição;? ? Ter acesso à internet;? ? Ter
noções básicas de informática e de navegação na internet;? - Ser do sexo feminino.
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