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Ibirapitanga

Atos Administrativos
Serviço Público Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDES
Praça Grande Loja Unida da Bahia, s/nº - Centro
CEP: 45.500-000 – Ibirapitanga-BA
E-mail: seasibira@bol.com.br

Aberta as inscrições para o curso de
Eletricista de Instalações Prediais
A Prefeitura Municipal de Ibirapitanga, através da SEDES, está com as inscrições abertas
para o curso “Eletricista de Instalações Prediais”, no período de 06 a 08 de julho de 2022.
O curso compõe o programa Qualifica Bahia, uma ação do Governo do Estado da Bahia,
coordenado pela Secretaria Estadual de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – SETRE, que
tem o Instituto de Desenvolvimento Humano e Ação Comunitária - IDAC como parceira e
executora das ações de qualificação social e profissional.
O curso terá a carga horária total de 120 horas/aula (aproximadamente 30 dias de aulas
presenciais), de segunda a sexta-feira, com 4 horas diárias, das 18h00 às 22h00. A depender
da demanda, poderá haver aula aos sábados mediante acordo com a turma.
Somente poderão ser beneficiários do curso de qualificação social e profissional, pessoas a
partir de 18 anos de idade inscritos no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).
Será obrigatória a destinação de 10% (de por cento) das vagas para atendimento a pessoas
com deficiências, desde que elas não lhes sejam impeditivas ao exercício da atividade laboral
correspondente ao curso pretendido, e, cumulativamente, para atendimento a idosos.
Documentos para Inscrição e cópias para matrícula: RG, CPF, comprovante de residência
(emitido entre maio e julho de 2022), documento de comprovação de escolaridade (Ensino
Fundamental), reservista (para homem) e comprovante de regularidade eleitoral.
ATENÇÃO: No ato da inscrição deverão ser apresentados documentos originais, para
comprovação das informações.
As cópias documentos que serão coletadas, bem como ficha de inscrição preenchida
deverá ser legível, pois serão necessárias para efetuação da matrícula do educando.
Serão matriculados, somente, inscritos que atendam ao perfil do Programa e que
apresentarem as cópias dos documentos sinalizados acima.
Caso haja empate no preenchimento de vagas, terão prioridade pessoas com idade
mais elevada.
Inscrições:

Local: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Ibirapitanga
Período: 06 a 08 de julho de 2022.
Horário: Das 08h00 as 13h00.
Informações: (73) 3259-2067
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