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Retificação nº 001
Edital de Credenciamento 004/2020 – SDAS

O Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais previstas no
artigo 261, capitulo VIII da Lei Orgânica de Guarulhos, e no artigo 31, Seção VI da Lei Municipal nº 7.550 de
19 de abril de 2017, na qualidade de gestor da Política de Assistência Social no Município de Guarulhos, tendo
em vista a publicação do Edital de Credenciamento nº 001/2020 – SDAS, e considerando o constante do
Processo Administrativo nº 9.585/2020,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica retificado o Anexo I do Edital de Credenciamento nº 004/2020 – SDAS, passando a vigorar com a
seguinte redação:

“(...)

A executora deverá fornecer os cursos conforme tabela descritiva abaixo: (NR – Retificação 001)

Curso
Carga

Horária
Vagas por

Turma
Descrição

Mecânica de
Autos/Motos

120 horas 20

Apresentação  dos  principais  mecanismos  de  funcionamento  de  uma
motocicleta e um automóvel: parte mecânica, estrutura de suspensão,
frenagem  e  acessórios;  diagnosticar  falhas  e  realizar  manutenção
preventiva e corretiva,  utilizando para tanto ferramentas específicas e
seguindo normas e procedimentos técnicos ambientais e de segurança.

Aplicação de Película
Automotiva

20 horas 20

Apresentação das técnicas e habilidades práticas necessárias para a
aplicação e remoção de películas em vidros automotivos; técnicas de
aplicação  a  Seco  e  a  Molhado;  capacitação  sobre  a  documentação
técnica  que  todo  automóvel  com  película  precisa  apresentar;
atendimento  ao  cliente;  tipos  de  películas  e  ferramentas  adequadas
utilizadas.

Atendimento ao
Público,

Recepcionista e
Telefonista

40 horas 20

Capacitar  e  desenvolver  os  participantes  para  o  crescimento  e
desenvolvimento  profissional,  bem  como  desenvolver  habilidades
voltadas para o aprimoramento do trabalho administrativo e a excelência
na  qualidade  do  atendimento,  para  gerar  a  interação  produtiva  dos
clientes internos e externos.

Técnicas de Vendas 20 horas 20

Capacitar  e  desenvolver  os  participantes  para  aprender,  entender  e
executar técnicas de vendas essenciais para o ambiente do mercado de
trabalho  ou  ambiente  de  comércio  próprio;  desenvolver  a  fala  e  a
argumentação para aumentar a capacidade de vendas.

Barbearia 30 horas 20
Apresentação de técnicas de barbearia, design e modelagem de barba e
aparo  de  pelos  faciais;  manuseio  e  utilização  de  ferramentas  como
tesouras, navalhas e máquinas de corte.

Cabeleireiro 80 horas 20

Apresentação de técnicas e design de cortes de cabelo;  manuseio e
utilização de ferramentas como máquina, tesouras e navalhas, para criar
e  obter  o  caimento  e  encaixe  adequado  dos  fios  considerando  as
características específicas de cada tipo de cabelo.

Design de
Sobrancelhas

30 horas 20

Apresentação  de  diferentes  técnicas  de  correção  de  imperfeições;
harmonização  da  sobrancelha  com  cada  tipo  de  rosto;  mensuração
precisa do arco de fios, utilizando paquímetro e outras ferramentas e
materiais.

Estética Básica 40 horas 20

Apresentação das noções de corpo e pele; noções de doenças de pele e
como  lidar;  capacitação  para  massagens  faciais;  apresentação  de
noções  de  saúde  e  capacitação  para  técnicas  de  higienização  do
ambiente de trabalho; capacitação em atendimento ao cliente. 

Maquiagem 30 horas 20

Capacitação para as técnicas de maquiagem; apresentação da prática
de diversos tipos de maquiagem; apresentação dos tipos e tonalidades
de pele, bem como dos produtos de maquiagem a serem utilizados em
cada caso.

 Avenida Guarulhos, 2.200 – Vila Augusta – Guarulhos (SP) – CEP 07025-000
 (11) 2087-7400

/aslsj



Secretaria de Desenvolvimento e Assistência SocialSecretaria de Desenvolvimento e Assistência Social
Gabinete do Secretário – SDASGabinete do Secretário – SDAS

Corte e Costura
Básico

60 horas 20

Apresentação  de  técnicas  para  tirar  medidas  conforme o  manequim;
preparar  tecido  para  o  corte;  interpretar  e  traçar  moldes;  manusear
diferentes  tipos  de  agulhas;  preparar  máquinas  e  acessórios;  cortar,
montar,  costurar  e  dar  acabamento  em  peças  do  vestuário
masculino/feminino, conforme normas e procedimentos.

Frentista 30 horas 20

Capacitação  na  área  de  postos  de  gasolina;  comercialização  de
produtos em postos de gasolina; troca de óleo de veículos; calibragem
de pneus; manuseio de bomba de gasolina, entre outros equipamentos;
consciência  ambiental;  atendimento ao cliente e estratégias  de como
lidar com o público.

Garçom 30 horas 20
Capacitação  para  a  excelência  no  atendimento  ao  cliente;  postura  e
habilidades; reposição de talheres; servir refeições e bebidas; montar e
desmontar mesas; manter a ordem e limpeza do local do serviço.

Cuidador de Idosos 30 horas 20

Capacitação para os cuidados que se deve ter ao exercer a função de
cuidador de idosos; tipos de doenças comuns da idade e como lidar;
cuidados  com  a  higienização  da  pessoa  idosa;  cuidados  com  os
ambientes  frequentados  a  fim  de  se  evitar  acidentes;  noções  de
nutrição;  noções  de  atividades  físicas;  capacitação  para  técnicas  de
jogos de memória e outras atividades mentalmente estimulantes.

Pedraria em
Sandálias e Chinelos

30 horas 20
Apresentação  de  técnicas  artesanais  de  decoração  em  sandálias  e
chinelos, utilizando lantejoulas, fitas, tecidos, entre outros.

“

Art. 2º. Os demais artigos do Edital de Credenciamento nº 004/2020 – SDAS, bem como seus anexos, seguem
em vigor conforme anteriormente publicado.

Guarulhos (SP), 27 de julho de 2020.

ALEX VITERALE DE SOUSA
Secretário de Desenvolvimento e Assistência Social
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