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ANEXO III
PERFIL PROFISSIONAL DOS CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA

CURSO

PERFIL PROFISSIONAL
Fomenta a difusão dos saberes culturais locais.
Auxilia na organização de eventos culturais e na
promoção de espaços de divulgação e valorização
de diversidades culturais. Incentiva a geração de
renda por meio da comercialização de produtos
Agente Cultural
artesanais produzidos na comunidade. Reconhece o
conceito de economia criativa (cooperativismo,
associativismo e economia solidária). Conhece
noções básicas de direitos humanos, sociais e
culturais.
Informa e orienta sobre atrativos turísticos naturais
Agente
de e culturais e informações inerentes à localidade.
Informações
Informa e orienta turistas
sobre roteiros,
Turísticas
programações, serviços e produtos. Presta
informações históricas, culturais e artísticas locais.
Auxilia no atendimento ao paciente. Atualiza e
confronta dados indispensáveis à formação do
Monitor
de histórico da evolução terapêutica do paciente.
Dependência
Trabalha em campanhas
e programas
de
Química
esclarecimento junto à comunidade e famílias. Busca
a valorização e preservação da vida e a redução do
uso de drogas.
sistemas operacionais, aplicativos e periféricos
Operador
de Utiliza
na
organização
de
dados
e
sistemas
Computador
computacionais.
Maneja de forma sustentável a fertilidade do solo,
dos recursos hídricos e dos recursos naturais.
Seleciona, produz e aplica insumos (sementes,
fertilizantes, defensivos, pastagens, concentrados,
sal mineral, medicamentos, vacinas). Desenvolve
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Produtor
Agropecuário

Produtor de Queijo

Vendedor

sal mineral, medicamentos, vacinas). Desenvolve
estratégias para reserva de alimentação animal e
água. Realiza atividades de produção de mudas,
transplantio e plantio. Realiza tratos culturais. Realiza
colheita
e
pós-colheita
(armazenamento,
beneﬁciamento e comercialização). Opera máquinas
e equipamentos. Maneja animais por categoria e
ﬁnalidade
(criação,
reprodução,
alimentação,
sanidade).
Comercializa
animais.
Desenvolve
atividade de gestão rural. Aplica a legislação para
produção
e
comercialização
dos
produtos
agropecuários.
Seleciona a matéria-prima observando os padrões
de qualidade do leite. Realiza ﬁltragem, coagulação,
dessoragem, enformagem, prensagem, salga e
maturação
do
queijo.
Utiliza
máquinas
e
equipamentos
especíﬁcos.
Embala,
rotula e
acondiciona o produto final.
Apresenta os produtos e serviços da empresa.
Negocia e argumenta a venda. Prepara mercadorias
para venda. Presta serviços ao cliente. Demonstra
produtos. Executa a venda e a pós-venda. Expõe
mercadorias no ponto de venda. Registra a entrada
e a saída de mercadorias.
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