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Técnico em
Administração

(3 anos)

Assistente em
Administração

(2 anos)

Técnico em
Manutenção e

Suporte em
Informática

(3 anos)

PROEJA - CPII
Ensino Médio e Técnico
para Jovens e Adultos 2019

O Colégio Pedro II, no auge dos seus 180 anos, integra a Rede 
Federal de Ensino Técnico e Tecnológico, onde oferece aos 
seus estudantes diferentes modalidades de Ensino, sendo 
uma delas a educação de jovens e adultos integrada ao 
ensino profissionalizante (EJA-EPT), também conhecida 
como PROEJA.

Os cursos técnicos têm duração de 3 anos, à semelhança do 
Ensino Médio Regular. Ocorrem em período noturno, das 18h 
às 22h10, de segunda a sexta-feira e, eventualmente, aos 
sábados.

CURSOS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO

Campus Engenho Novo IICampus CentroCampus RealengoCampus Tijuca IICampus Duque de Caxias

O Edital Público do Processo Seletivo será disponibilizado na página eletrônica do Colégio Pedro II na internet (www.cp2.g12.br).
Podem concorrer pessoas maiores de 18 anos.
O ingresso se dá por meio de SORTEIO.
Todas as etapas do concurso descritas no Edital precisam ser acompanhadas pelo mesmo site. Se selecionado, o candidato deverá ser 
matriculado no curso no mesmo campus para o  qual se candidatou e foi classificado conforme o número de vagas previstas.

FORMA DE INGRESSO

Manutenção e Suporte
em Informática

Técnico em Assistente
Administrativo Administração

Técnico em 

Atuação

Estrutura do curso Estrutura do curso
Laboratórios de Metarreciclagem e Informática.

O Técnico em Administração atua nos diversos segmentos profis-
sionais da área de Gestão e Negócios. Ele pode colocar-se profis-
sionalmente em instituições privadas dos ramos comercial, 
industrial e educacional e do terceiro setor (ONGs) e em institui-
ções públicas (prefeituras, secretarias, autarquias, setores da área 
da saúde), atuando em áreas como:

Atuação
O Assistente Administrativo possui uma ampla esfera de atuação 
em empresas privadas ou públicas, com possibilidades de coloca-
ção nos mais diversos ramos de atuação. Ele é capaz de atuar 
realizando:

Laboratório de Informática, Biblioteca e Refeitório; Escitório Modelo 
para Desenvolvimento Prático das Habilidades Administrativas.

Além das disciplinas regulares do Ensino Médio, são oferecidas no 
curso as seguintes disciplinas profissionais:

Além das disciplinas regulares do Ensino Médio, são oferecidas no 
curso as seguintes disciplinas técnicas:Além das disciplinas regulares do Ensino Médio, são oferecidas no 

curso as seguintes disciplinas técnicas:

Estrutura do curso
Laboratório de Informática, Biblioteca e Refeitório; Escitório Modelo 
para Desenvolvimento Prático das Habilidades Administrativas.

Atuação
O Técnico em Manutenção e Suporte em Informática atua na 
prestação autônoma ou institucional de serviço e manutenção 
de informática ou em empresa de Assistência Técnica. Ele é 
capaz de:

Disciplinas técnicas (1000 horas)

Arquitetura de Computadores;
Redes e Segurança;
Microinformática;
Matemática Aplicada;
Tópicos Especiais em 
Hardware e Software;
Montagem e Manutenção 
de Computadores.

Serviços de apoio na área administrativa;
Processamento de documentos e arquivos;
Atendimento ao público;
Gerenciamento de relacionamento interpessoal;
Organização de fluxos de comunicação e informações 
e materiais.

Executar montagem, instalação e configuração de 
equipamentos de informática;
Instalar e configurar sistemas operacionais, desktop e 
aplicativos;
Realizar manutenção preventiva e corretiva de 
equipamentos de informática;
Instalar dispositivos de acesso à rede e realizar testes 
de conectividade;
Realizar atendimento help-desk.

Fundamentos de Administração;
Informática;
Administração de RH;
Contabilidade.

Disciplinas profissionais (268 horas)

Controle de rotinas administrativas;
Recursos humanos;
Compras e área de vendas;
Intercâmbio de mercadorias e serviços;
Atividades nas áreas fiscal e financeira.

 

Administração de Materiais e 
Logística;
Comunicação;
Contabilidade;
Empreendedorismo e Inovação;
Fundamentos de Adminstração;
Gestão da Qualidade e 
Segurança no Trabalho;
Gestão de Operações;

Gestão de Pessoas;
Gestão Financeira;
Gestão de Marketing;
Legislação;
Matemática Financeira e 
Estatística;
Negociação e Liderança;
Organização e Métodos;
Tópicos de Administração 
Contemporânea.

Disciplinas técnicas (1018 horas)
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