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Exercícios práticos com 
feedback (retorno) em tempo 
real. Além de respeitar a 
individualidade, pois o aluno 
executa as ações no seu 
próprio tempo. Teoria estruturada e 

exemplificada no livro. As 
aulas explicam a teoria, com 
o auxílio de um personagem 
narrador, que problematiza e 

explica o conteúdo.

Exercícios de fixação do conteúdo, 
no livro, que possibilitam uma 
aprendizagem complementar às 
aulas práticas. Ademais, exemplos 
de aplicação, que solucionam 
situações cotidianas.

Conteúdo estruturado, que visa a 
passar informações respeitando a 
ordem de aprendizagem. Também 

traz demonstrações práticas e 
explicativas da teoria nas aulas. 

Outra vantagem é a do aluno 
manter a sequência do conteúdo 

mesmo se faltar à aula.

O  método
de ensino
da R5 Ensino
e Editora... 

... atende a 
diversos  estilos
de aprendizagem.

LOREM IPSUM

Caráter prático

Caráter informativo

Caráter lógico

Caráter solucionador
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Carga 
horária

112h

Módulos
Gestão de Relacionamento com o Cliente; 

Secretariado; Excel e finanças: controle pessoal 
e empresarial; Propaganda e Marketing; 

Técnicas de Vendas e Negociações; Turismo.

Área de atuação
Atuar em empresas de 
turismo, agências de 
viagens, serviços de 
hospedagem, serviços 
culturais, organizadoras 
de eventos, dentre outras, 
como assalariados, com 
carteira assinada ou 
como trabalhadores 
autônomos e até mesmo 
como empregadores.

Público-alvo
Jovens e adultos, 
profissionais ou não, 
interessados em 
desenvolver habilidades 
para atuar no ramo de 
viagens e turismo.

Agente de 
Turismo

Carga 
horária

64h

Módulos
Produção Sucroalcooleira (Módulo I); 

Produção Sucroalcooleira (Módulo II); 
Noções de Meio Ambiente; Logística.

Área de atuação
Atuar em todo processo (controle, 
supervisão e operação) da 
produção de açúcar e álcool. 
Atuar também no controle 
ambiental, tratando rejeitos 
industriais derivados do cultivo e 
beneficiamento da cana-de-açúcar. 
Coordenar processos de controle 
ambiental, tratamento de efluentes 
e levantamentos meteorológicos. 
Realizar análises físico-químicas 
e microbiológicas dos efluentes.

Público-alvo
Jovens e adultos, profissionais 
ou não, interessados em 
desenvolver habilidades em 
produção sucroalcooleira e 
atuar em empresas vinculadas 
ao meio ambiente.

Açúcar e 
Álcool
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Carga 
horária

80h

Módulos
Secretariado; Básico em Departamento 

Pessoal; Administração Financeira; 
Excel e finanças: controle pessoal e 

empresarial; Microsoft Project 2010.

Área de atuação
Gerenciar processos 
administrativos, de controle de 
qualidade, informações, equipes 
e comunicações internas e 
externas da sua área. Exercer 
atividades de liderança, facilitando 
o desenvolvimento do trabalho 
das equipes. Executar tarefas 
de assessoria e consultoria; 
participar nas decisões da rotina 
da empresa, atender clientes 
e fornecedores, organizar 
arquivos, redigir documentos.

Público-alvo
Jovens e adultos, profissionais ou 
não, interessados em conhecer ou 
trabalhar na área de assessoria 
empresarial e/ou executiva.

Assistente 
Administrativo

Carga 
horária

6h

Módulos
Alimentação Segura: por onde começar?

Área de atuação
Empresas que atuem na área 
hospitalar, industrial, comercial 
ou que realizem qualquer etapa 
da preparação, da produção ou 
da distribuição de alimentos: 
produtores de frutas, verduras, trigo, 
grãos; distribuidoras de alimentos 
in natura ou industrializados; 
fábricas de alimentos diversos; 
restaurantes; cozinhas industriais; 
cozinhas hospitalares; redes de 
fast-food; frutarias; lanchonetes; 
bistrôs; confeitarias; açougues; 
mercados; food trucks e outras.

Público-alvo
Manipuladores de alimentos que 
necessitam de certificação, como a 
exigida pela RDC n. 216 da Anvisa. 
Profissionais que atuem em qualquer 
etapa de manipulação de alimentos.

Alimentação 
Segura

Livros escritos
por especialistas,
mestres ou doutores
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Carga 
horária

64h

Módulos
Administração Financeira; Microsoft 

Project 2010; Excel e finanças: controle 
pessoal e empresarial; Logística.

Área de atuação
Auxiliar no controle, programa 
e coordenação de operações de 
transportes em geral; acompanhar as 
operações de embarque, transbordo 
e desembarque de carga. Auxiliar 
no controle de estoque. Trabalhar 
em empresas de transportes 
intermodais, predominantemente 
em empresas de transporte 
aéreo, aquaviário e terrestre.

Público-alvo
Jovens e adultos interessados em 
atuar na área de Gestão e Negócios, 
infraestrutura e outras, como 
auxiliares de processos logísticos.

Assistente 
de Logística

Carga 
horária

112h

Módulos
Gestão de Relacionamento com o Cliente; 

Secretariado; Excel e finanças: controle pessoal 
e empresarial; Propaganda e Marketing; 

Técnicas de Vendas e Negociações; Hotelaria.

Área de atuação
Atuar em áreas ligadas a alimentação 
e alojamento, turismo, transportes 
e viagens, atividades recreativas, 
culturais e desportivas. Empresas do 
ramo de serviços de hospedagens, 
tais como: camping, hotel, motel, 
apart hotel, ecoresort, resort, estância, 
hotel fazenda, hotel residencial, 
termas, serviços de alojamento etc.

Público-alvo
Jovens e adultos interessados em 
conhecer ou atuar na área de meios 
de hospedagem ou serviço de 
hospedagem (hotelaria e afins).

Assistente 
de Hotelaria

Livros escritos
por especialistas,
mestres ou doutores
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Carga 
horária

112h

Módulos
Gestão de Relacionamento com o Cliente; 

Secretariado; Técnicas de Vendas e Negociações; 
Operador de Caixa; Auxiliar de Farmácia 

(Módulo I); Auxiliar de Farmácia (Módulo II).

Área de atuação
Atua na área farmacêutica, na 
comercialização, dispersão de 
medicamentos e correlatos, bem 
como na gestão de estoque 
farmacêutico. Interpreta 
receitas médicas. Esclarece 
pacientes no que se refere ao 
uso correto dos medicamentos. 
Trabalha sob supervisão do 
profissional farmacêutico.

Público-alvo
Jovens e adultos que queiram 
atuar na área farmacêutica.

Atendente  
de Farmácia

Carga 
horária

64h

Módulos
Básico em Departamento Pessoal; 
Excel e finanças: controle pessoal 

e empresarial; Administração 
Financeira; Contabilidade Básica.

Área de atuação
Executar atividades de departamentos 
ou serviços de pessoal, 
recrutamento e seleção, cargos e 
salários, benefícios, treinamento 
e desenvolvimento, liderando e 
facilitando o desenvolvimento do 
trabalho das equipes. Trabalhar 
em escritórios ou departamentos 
específicos de pequenas, médias 
ou grandes empresas de qualquer 
setor da atividade econômica.

Público-alvo
Jovens e adultos interessados 
em atuar na área de Recursos 
Humanos de empresas de qualquer 
setor da atividade econômica.

Assistente 
de Recursos 

Humanos

Livros embasados 

Direitos Autorais
na ABNT e na Lei de
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Carga 
horária

96h

Módulos
CorelDraw; Adobe Illustrator;  

Adobe PhotoShop;  
Adobe InDesign;  
Desenho Técnico.

Área de atuação
Atuam como autônomos 
ou em jornais, revistas, 
editoras, agências de 
publicidade e propaganda.

Público-alvo
Jovens e adultos interessados 
atuar como autônomos 
ou em jornais, revistas, 
editoras, agências de 
publicidade e propaganda, no 
desenvolvimento e criação de 
peças gráficas e digitais, no 
desenvolvimento de layouts e 
na pós-produção de desenhos 
e imagens e no fechamento 
arquivos para impressão.

Arte-finalista

Carga 
horária

104h

Módulos
Secretariado; Gestão de Relacionamento 
com o Cliente; Básico em Departamento 

Pessoal; Administração Financeira; 
Excel e finanças: controle pessoal e 
empresarial; Contabilidade Básica.

Área de atuação
Organizar documentos e efetuar 
sua classificação contábil; gerar 
lançamentos contábeis, auxiliar 
na apuração de impostos, conciliar 
contas e preenchimento de guias de 
recolhimento e solicitações junto 
a órgãos do governo. Emitir notas 
de venda e de transferência, entre 
outras. Trabalhar em pequenas ou 
médias empresas ou escritórios 
de contabilidade, sempre sob 
supervisão do contador.

Público-alvo
Jovens e adultos interessados 
em atuar na área contábil.

Auxiliar de 
Contabilidade

Livros embasados 

Direitos Autorais
na ABNT e na Lei de
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Carga 
horária

96h

Módulos
Lógica de Programação; Adobe Flash CS5 
(Módulo I); Adobe Flash CS5 (Módulo II); 

Games 2D (Módulo I); Games 2D 
(Módulo II); Microsoft Project 2010. 

Área de atuação
Desenvolver e dar manutenção 
em jogos eletrônicos, codificando 
programas e modelando bancos 
de dados, segundo procedimentos 
técnicos de qualidade e atenção às 
normas e políticas de segurança 
da informação e de respeito 
à propriedade intelectual. 
Trabalha como autônomo ou 
contratado de pequenas, médias 
e grandes empresas que atuam 
no setor de jogos eletrônicos.

Público-alvo
Jovens e adultos interessados em 
conhecer/trabalhar na área de 
desenvolvimento e manutenção 
de jogos eletrônicos 2D.

Desenvolvedor 
de Games 2D

Carga 
horária

48h

Módulos
AutoCAD passo a passo: projetando em 2D

AutoCAD passo a passo: recursos 
avançados em 2D

Área de atuação
Essencial para áreas como arquitetura, 
urbanismo, engenharia e design, para 
a elaboração de projetos, desenhos 
técnicos e representações gráficas 
de forma produtiva e eficiente tanto 
em setores privados (escritórios, 
empreiteiras, construtoras) quanto 
públicos (municipais, distritais, estaduais 
e federais), que exigem conhecimento 
no software para garantir o 
desenvolvimento de trabalhos técnicos.

Público-alvo
Pessoas que buscam qualificação 
profissional para entrada imediata no 
mercado de trabalho, visando auxiliar 
ou exercer atividades em engenharia, 
edificações, design gráfico, design de 
interiores, paisagismo, e também para 
estudantes das áreas citadas e demais 
interessados em conhecer o software.

Cadista 2D

Cursos com
material didático
específico
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Carga 
horária

72h

Módulos
Adobe PhotoShop; Adobe Illustrator; 
Adobe After Effects; Adobe Premiere.

Área de atuação
Os profissionais desta área 
editam imagens e áudio; criam 
efeitos especiais. Assessoram 
pós-produção, determinam roteiro 
de dublagem, listam planos 
montados e indicam procedimentos 
para edição de som. Atuam em 
cinema; televisão; agências de 
publicidade; estúdios de edição de 
vídeo, em produção de ilustrações, 
desenhos, materiais gráficos para 
variados fins, dentre outros.

Público-alvo
Jovens e adultos, profissionais ou 
não, interessados na área de criação, 
composição ou edição de gráficos 
com movimento e efeitos visuais.

Designer 
Multimídia

Carga 
horária

96h

Módulos
CorelDraw; Adobe Illustrator; 

Adobe PhotoShop; Adobe InDesign; 
Propaganda e Marketing.

Área de atuação
Operar softwares de computação 
gráfica, permitindo a edição, criação 
e preparação para impressão de 
arquivos vetoriais. Preparar layouts 
e/ou diagramação de materiais 
como: jornais, revistas, panfletos, 
e-Books, livros, etc. Atua em vários 
ramos de atividade, tais como: 
artes gráficas, indústria têxtil, 
fabricação madeireira, empresas de 
telecomunicações, entre outras.

Público-alvo
Jovens e adultos interessados 
nas áreas de Web, editoração, 
publicitária, jornalística, gráfica, 
criação ou edição de elementos e 
efeitos visuais para diversos fins.

Designer 
Gráfico

Cursos com
material didático
específico



Speak-Up English
Curso de Inglês

Ao ter domínio desse idioma, você se diferencia,  
garante melhores salários e alavanca sua carreira profissional!

Objetivo
Propiciar ao aluno o 

primeiro contato com uma 
língua estrangeira.

Público-alvo 
Crianças, jovens e adultos 
interessados em aprender 

uma língua estrangeira.

Módulos
Initiate conversation;  
Let’s study!; Let’s travel!;  
Free time; Improve knowledge;  
Improve vocabulary.

Carga horária
96h



Aprenda sem atropelos!

Em um método de ensino interativo, a flexibilidade é fundamental. 
Não é possível considerarmos que todos os alunos aprendam 
da mesma maneira, pois alguns compreendem com mais 
rapidez que outros. É por esse motivo que o sistema de ensino 
da R5 não prende os alunos dentro da usual hora-relógio, com 
60 minutos de duração. Conheça o Sistema de Ensino R5.

Nossa metodologia tem como base a Resolução n. 3, de 2 de julho 
de 2007, que dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto 
ao conceito de hora-aula. Assim, nossas aulas são projetadas 
para durar em média 50 minutos, o que representa 1 hora-aula.

Entendemos que os alunos precisam ter tempo para fazer 
anotações e apontamentos, tirar dúvidas, revisar conteúdos e 
até mesmo fazer pausas de descanso entre um tópico e outro.

Com isso, cremos estar privilegiando a aprendizagem 
de todos os tipos de aluno, bem como a organização 
das escolas conveniadas, permitindo um intervalo de 
tempo para o atendimento das rotinas educacionais.
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Carga 
horária

96h

Módulos
Gestão de Relacionamento com o Cliente; 

Propaganda e Marketing; Administração 
Financeira; Excel e finanças: controle pessoal e 
empresarial; Técnicas de Vendas e Negociações.

Área de atuação
Promover a venda de mercadorias, 
demonstrando seu funcionamento, 
oferecendo-as para degustação 
ou distribuindo amostras das 
mesmas. Informar qualidades e 
vantagens de aquisição. Expor 
mercadorias de forma atrativa, 
em pontos estratégicos de venda, 
com etiqueta de preço. Inventariar 
mercadorias para reposição. 
Elaborar relatórios de vendas, 
promoções e pesquisa de preços.

Público-alvo
Jovens e adultos que queiram 
atuar no setor comercial e 
interessados em desenvolver 
técnicas de vendas, visando 
qualificação para atuar na área.

Gestão em 
Vendas

Carga 
horária

32h

Módulos
Excel e finanças: controle 

pessoal e empresarial 
Excel e estatística: análise e aplicação.

Área de atuação
O Microsoft Office Excel é 
amplamente utilizado em pequenas, 
médias e grandes empresas, tanto 
da indústria quanto no comércio. 
O profissional que domina este 
software, coloca-se com posição de 
destaque no mercado de trabalho.

Público-alvo
Para jovens e adultos interessados 
em dominar o software editora 
de planilhas eletrônicas mais 
utilizado no mundo, tanto para 
uso pessoal quanto profissional.

Excel  
Avançado

Cursos alinhados
ao Código Brasileiro
de Ocupações
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Carga 
horária

72h

Módulos
Microsoft Windows 10; Microsoft Office Word 

2016; Microsoft Office PowerPoint 2016.

Área de atuação
Utilizar a rede mundial de 
computadores e seus principais 
softwares, que são amplamente 
utilizados para todo tipo de tarefa, 
tais como produção de textos 
para WEB; criação e envio de 
Mala Direta; desenvolvimento de 
modelos/documentos oficiais.

Público-alvo
Adultos com pouca ou nenhuma 
familiaridade com informática, 
senhores e senhoras, profissionais 
ou não, interessados em desenvolver 
habilidades para uso de ferramentas 
fundamentais na informática.

Informática 
na Melhor 

Idade

Carga 
horária

128h

Módulos
Microsoft Windows 10; Microsoft Office 

Word 2016; Microsoft Office Excel 2016; 
Microsoft Office PowerPoint 2016; Excel e 
finanças: controle pessoal e empresarial; 

Excel e estatística: análise e aplicação.

Área de atuação
Utilizado em empresas de diversos 
segmentos, escritórios, faculdades e 
muito mais. Tido como pré-requisito 
de variados cursos, tanto de softwares 
quanto nas diversas profissões.

Público-alvo
Adolescentes, jovens e adultos que 
desejam capacitar-se para entrar ou 
permanecer no mercado de trabalho.

Informática 
Empresarial

Cursos alinhados
ao Código Brasileiro
de Ocupações
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Carga 
horária

40h

Módulos
Microsoft Office Word 2016; Guia Prático 

de ABNT para trabalhos acadêmicos.

Área de atuação
Ambientes escolares, acadêmicos 
e editoriais, agências de 
comunicação e de assessoria 
em geral, entre outros. 

Público-alvo
Universitários, jovens e adultos 
que desejem se profissionalizar 
e trabalhar com normalização 
de textos acadêmicos. 

Normalizador 
de trabalhos 
acadêmicos

Carga 
horária

96h

Módulos
Microsoft Windows 10; Microsoft Office 

Word 2016; Microsoft Office Excel 2016; 
Microsoft Office PowerPoint 2016.

Área de atuação
Utilizar a rede mundial de 
computadores e seus principais 
softwares, que são amplamente 
utilizados em escritórios de todos 
os ramos profissionais; grandes 
e pequenas empresas; trabalhos 
escolares e acadêmicos; produção 
de textos para WEB; criação e envio 
de Mala Direta; desenvolvimento 
de modelos/documentos oficiais.

Público-alvo
Jovens e adultos, profissionais ou 
não, interessados em desenvolver 
habilidades para uso de ferramentas 
fundamentais na informática.

Informática 
para Todos

Cursos baseados
no guia 
do Pronatec
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Carga 
horária

64h

Módulos
Logística; Noções de Meio Ambiente; Petróleo 

e Gás (Módulo I); Petróleo e Gás (Módulo II).

Área de atuação
Atua em processos de produção e 
refino de petróleo e gás. Realiza 
manutenção autônoma, leitura 
de desenhos técnicos e medições 
lineares. Monta e desmonta 
conjuntos mecânicos, atentando à 
qualidade e meio ambiente. Ajuda 
a implementar projetos, gestão 
ambiental e coordenar equipes 
de trabalho. Coordenar processos 
de controle ambiental, utilidades 
e tratamento de efluentes.

Público-alvo

Jovens e adultos interessados 
em atuar em empresas do setor 
petrolífero e petroquímico, 
em empresas que tenham 
alguma de suas operações 
vinculadas ao meio ambiente.

Operador 
em Petróleo 

e Gás

Carga 
horária

96h

Módulos
Gestão de Relacionamento com 
o Cliente; Técnicas de Vendas e 

Negociações; Administração Financeira; 
Excel e finanças: controle pessoal e 

empresarial; Operador de Caixa.

Área de atuação
Especialmente nas áreas do 
comércio em que estejam previstos 
pagamentos em dinheiro, cartões, 
etc, por mercadorias. Tais como: 
mercados, padarias, lanchonetes, 
transporte público (cobrador/trocador), 
pedágios, lojas de vestuário, etc.

Público-alvo
Jovens e adultos, interessados em 
ingressar no mercado de trabalho, 
em supermercados, farmácias, postos 
de combustível ou outras áreas 
com terminais de pagamento.

Operações 
de Caixa

Cursos baseados
no guia 
do Pronatec
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Carga 
horária

112h

Módulos
Lógica de Programação; Banco de Dados; 

FireBird 2.5; JAVA (Módulo I); JAVA (Módulo II); 
Borland Delphi 2010; Microsoft Project 2010.

Área de atuação
Desenvolver sistemas e aplicações, 
determinando interface gráfica, 
critérios ergonômicos de navegação, 
montagem da estrutura de 
banco de dados e codificação de 
programas; selecionar recursos de 
trabalho, tais como metodologias 
de desenvolvimento de sistemas, 
linguagem de programação e 
ferramentas de desenvolvimento.

Público-alvo

Jovens e adultos que queiram 
atuar na área de programação de 
sistemas, atividades de informática 
e conexas, presentes em todas 
as atividades econômicas.

Programador 
Desktop

Carga 
horária

72h

Módulos
Microsoft Office Excel 2016; 
Microsoft Office Word 2016;  

Microsoft Office PowerPoint 2016.

Área de atuação
Aplicação direta no cotidiano 
pessoal ou profissional. Utilizado 
em empresas dos mais diversos 
segmentos, escritórios, faculdades 
e muito mais. Essencial no 
planejamento, na gestão e até 
mesmo no entretenimento pessoal.

Público-alvo
Jovens e adultos, profissionais ou 
não, com algum conhecimento 
em informática, interessados 
em aproveitar todos os recursos 
proporcionados pelo domínio 
do pacote Office, da Microsoft, 
tanto para a vida pessoal quanto 
para a vida profissional.

Pacote  
Office  

Essencial

Livros de qualidade   
inscritos na
Biblioteca Nacional
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Carga 
horária

80h

Módulos
HTML – HyperText Markup Language; 
CSS – Cascading Style Sheets; Adobe 

Dreamweaver CS5; PHP (Hypertext 
Preprocessor); Microsoft Project 2010.

Área de atuação
Trabalhar com linguagens de 
programação utilizadas para 
produzir páginas na Web, bem como 
com Cascading Style Sheets (CSS), 
que é uma “folha de estilo” composta 
por “camadas” e utilizada para 
definir a apresentação (aparência) 
em páginas da internet que adotam 
para o seu desenvolvimento 
linguagens de marcação (como 
XML, HTML e XHTML).

Público-alvo
Jovens e adultos interessados em 
atuar como Desenhistas de produtos 
gráficos Web, Programadores 
Web ou Web designers.

Programador 
WEB

Carga 
horária

80h

Módulos
Lógica de Programação;  

JAVA (Módulo I);  
Banco de Dados; Android; 

Microsoft Project 2010.

Área de atuação
Atuar na modelagem, desenvolvimento 
e distribuição de aplicações 
móveis usando a linguagem JAVA. 
Desenvolver sistemas e aplicações, 
determinando interface gráfica, 
critérios ergonômicos de navegação, 
montagem da estrutura de banco de 
dados e codificação de programas para 
dispositivos móveis baseados na Web.

Público-alvo
Jovens e adultos interessados na área 
de desenvolvimento de aplicações 
para Web, tablets, smartphones 
e diversos outros aplicativos.

Programador 
Mobile

Livros de qualidade   
inscritos na
Biblioteca Nacional
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Carga 
horária

80h

Módulos
CorelDraw; Adobe Illustrator; Adobe 

PhotoShop; Propaganda e Marketing.

Área de atuação
Trabalhar com criação, composição 
e edição de elementos gráficos 
estáticos e efeitos visuais para 
WEB. Os profissionais desta área 
são capacitados para editar 
textos, imagens e figuras, além 
de gerar layout e arte final para 
revistas, folders e jornais para 
o mercado gráfico em geral.

Público-alvo
Jovens e adultos, profissionais ou 
não, interessados em conhecer 
ou trabalhar na área de criação, 
composição ou edição de elementos 
gráficos e efeitos visuais para WEB.

Web  
Designer

Carga 
horária

80h

Módulos
Desenho Técnico; AutoCAD passo a 
passo: projetando em 2D; AutoCAD 

passo a passo: recursos avançado 
em 2D; Microsoft Project 2010.

Área de atuação
Elaborar projetos, desenhos técnicos 
e representações gráficas de forma 
produtiva e eficiente, tanto em setores 
privados (escritórios, empreiteiras, 
construtoras etc.) quanto públicos 
(municipais, distritais, estaduais 
e federais). Ambos necessitam de 
pessoas com conhecimento afins 
para garantir o desenvolvimento 
dos trabalhos técnicos. 

Público-alvo
Pessoas que buscam a qualificação 
profissional e exercer profissões 
em áreas como Arquitetura, 
Urbanismo, Engenharia, Edificações, 
Design, Paisagismo, etc.

Projetista 
Digital



Planejamento de Carreira 
e Empregabilidade

Desvende os mistérios 
do mercado de trabalho 
e esteja preparado para 

enfrentar qualquer etapa

O mercado de trabalho tem exigido cada 
vez mais dos profissionais que buscam uma 

contratação. Sabendo disso, você imagina estar 
preparado para enfrentar todos os desafios que 
começam com a decisão da área de trabalho e 

terminam com uma contratação de sucesso? 

Você já fez um teste vocacional? Você conhece 
detalhes sobre a profissão que decidiu seguir? 

Você sabe como montar seu currículo? Você tem 
experiência e bagagem de conhecimentos e 

cursos para subsidiar sua prática profissional? 
Você já fez um curso livre em método interativo? 

Você já traçou seu plano de carreira? 

Se sua resposta foi negativa para pelo menos uma 
dessas questões, talvez seja necessário repensar seu 

modo de se colocar no mercado 
 de trabalho. Para isso, oferecemos o curso  

Planejamento de Carreira e EmpregabilidadePlanejamento de Carreira e Empregabilidade que 
aborda o mercado de trabalho e suas particularidades, 

para que você esteja completamente preparado para 
iniciar sua jornada profissional seja em busca do 

primeiro emprego, seja desejando uma promoção de 
cargo, seja procurando uma recolocação profissional.

Lançamento!

Foco na carreira
Descubra o que é o como traçar um  
plano de carreira para definir em que  
cargo quer estar daqui a cinco ou dez  
anos, de acordo com as possibilidades  
de crescimento oferecidas pela profissão.

Sucesso em entrevistas
Prepare-se para uma entrevista de 
emprego com as principais dicas,  
sem respostas prontas ou textos  
para decorar. Entenda como funciona 
o processo, esteja confiante e seguro 
de suas respostas e se torne um 
candidato à altura da vaga buscada. 

Currículo turbinado
Entenda os pontos principais de 
um currículo e como valorizar suas 
indicações de conhecimentos com cursos 
livres e profissionalizantes, que mostram 
ao empregador seu interesse pela área  
e sua vontade de aprender sempre mais.



Torne-se um
profissional
ainda melhor!

Para um aprendizado completo, 
adquira o material didático 
impresso e tenha seu conteúdo 
à mão sempre que precisar.

Além de aprofundar mais o conteúdo, 
nossos livros têm um formato 
confortável para estudo, sendo fácil 
carregá-lo para onde você for, podendo 
tirar dúvidas em qualquer lugar.

Compre o livro do seu 
curso e aprenda mais.

*Imagem ilustrativa


