CENTRO CULTURAL BOM JARDIM - CCBJ
ESCOLA DE CULTURA E ARTES
PROGRAMA DE CULTURA DIGITAL
INSCRIÇÕES PARA O CURSO LIVRE DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES
1. OBJETO
A Escola de Cultura e Artes do Centro Cultural Bom Jardim (ECA/CCBJ) abre inscrições
para o Curso Livre de Manutenção de Computadores do Eixo Formativo Básico do
Programa de Cultura Digital.
2. AÇÕES AFIRMATIVAS
2.1. O Curso Básico apresentado tem como direcionamento PRIORIZAR o acesso de
moradores e moradoras oriundos(as) do território do Grande Bom Jardim (GBJ).
Historicamente, são componentes do território GBJ os bairros Bom Jardim, Granja Lisboa,
Granja Portugal, Siqueira, Canindezinho.
2.2. Além da priorização de moradores(as) do GBJ, os cursos apresentados neste
chamamento público têm como direcionamento contemplar políticas públicas de ações
afirmativas

(mulheres,

povos

originários,

quilombolas,

oriundos

de

comunidades

tradicionais, pessoa preta ou parda, pessoa LGBTQIA+, pessoas com deficiência - PcD),
além de pessoas oriundas de comunidades periféricas e de áreas de baixo IDH (Índice de
Desenvolvimento Humano), pessoas consideradas baixa renda (comprovação por meio de
apresentação de Número de Identificação Social - NIS) e pessoas atendidas por instituições
parceiras cadastradas na Escola de Cultura e Artes do CCBJ.
3. INSCRIÇÕES:
3.1.. As inscrições serão feitas de maneira virtual por meio do seguinte link de
formulário de inscrição: https://forms.gle/74odsGA7EALJ4Paq8, além de amplamente
divulgadas no site da instituição (https://ccbj.org.br/oportunidades/).
3. CRONOGRAMA
Lançamento

26 de setembro de 2022

Inscrições

26 de setembro a 02 de outubro de 2022

Resultado

03 de outubro de 2022

Matrículas

04 a 07 de outubro de 2022

Início das Aulas

10 de outubro de 2022

4. ESPECIFICAÇÕES DO CURSO
[01] MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES | CARGA HORÁRIA: 80 horas-aula
EMENTA: O curso tem a proposta de apresentar e ensinar noções básicas, teóricas e
práticas de tecnologias de informática, utilização de softwares, aplicações e ferramentas
digitais. Montagem, instalação e manutenção de computadores desktop (computadores de
mesa) e notebooks (computadores portáteis), dentre outras ramificações da informática.
Também explanar a grande diversidade da área de atuação de um profissional da área de
tecnologia nos dias atuais.
PROFESSOR: Felippe Barros
Dias: Segundas, Terças e Quintas | Horário: 18h às 20h30 | Vagas: 15
Formato e Local: Presencial no Centro Cultural Bom Jardim - CCBJ
(Rua 3 Corações, 400 – Bom Jardim)
Pré-requisito: Idade de 16 a 29 anos I Período: 10/10/2022 a 08/12/2022

