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Arco ocupacional

Área do Curso: Técnico em Operações Administrativas

Faixa Etária: 14 a 23 anos e 11 meses

Duração do Contrato: 2 anos (24 meses) com carga horária
de 4 horas por dia.
-Atividade Prática desenvolvida 4 dias na semana (16h
semanais).
-Atividade Teórica desenvolvida 1 vez na semana na
MARTEC, tendo aula complementar 1 vez ao mês.

Descrição e Atividades: Realiza o manuseio de documentos
diversos: conservando-os, arquivando e desarquivando-os.
Atendimento telefônico e ao público de forma adequada com
vocabulário correto. Anotação de recados, execução de
planilhas, elaboração de textos e envio de e-mails. Almoxarife,
registro de entrada e saída de matérias e solicitação de
materiais. Distribuição de correspondências, malotes e
documentos internamente.

CBO 784105 e CBO 784110

Embalador à Mão

Área do Curso: Embalador à Mão e Embalador à Máquina

Faixa Etária: 14 a 23 anos e 11 meses

Duração do Contrato: 17 meses com carga horária de 4 horas
por dia.
-Atividade Prática desenvolvida 4 dias na semana
(16h semanais).
-Atividade Teórica desenvolvida 1 vez na semana na
MARTEC, tendo aula complementar 1 vez ao mês.

Descrição e Atividades: Desenvolvimento de competências
relacionadas aos processos de distribuição de produtos aos
diversos tipos de consumidores. Planejamento de venda e
utilização de técnicas de negociação, durante o atendimento ao
cliente. Emite notas ou cupons fiscais e registra os dados
relativos à venda efetuada, além de realizar ações de pósvenda. Empacota, envasa, embala, enfarda, separa e confere
produtos e acessórios. Realiza pequenos reparos em
maquinários, identifica falhas e substitui pequenas peças e
alimentar a linha de produção. Atua de acordo com os
procedimentos e as políticas da empresa e cumpre as normas
regulamentadoras de saúde e segurança no trabalho e de
preservação do meio ambiente.

CBO 784205

Auxiliar de Produção

Área do Curso: Alimentador de linha de produção

Faixa Etária: 18 a 23 anos e 11 meses

Duração do Contrato: 12 meses com carga horária
de 6 horas por dia.
-Atividade Prática desenvolvida 4 dias na
semana (24h semanais).
-Atividade Teórica desenvolvida 1 vez na
semana na MARTEC, tendo aula
complementar 1 vez ao mês.

Descrição e Atividades: Presta auxílio ao operador
de maquinário, fornecendo materiais necessários
para o funcionamento adequado da linha de
produção, realizando pequenos reparos. Alimenta
máquinas e separa o que pode ser reaproveitado do
que será descartado. Estoca, empacota, separa e
confere produtos. Cumpre procedimentos
operacionais, normas técnicas, de qualidade e
regulamentadoras de saúde e segurança no
trabalho e de preservação ambiental.

CBO 521110

Auxiliar do Comércio

Área do Curso: Vendedor de comércio e varejista
em lojas e mercados

Faixa Etária: 14 a 23 anos e 11 meses

Duração do Contrato: 17 meses com carga horária
de 4 horas por dia.
-Atividade Prática desenvolvida 4 dias na
semana (16h semanais).
-Atividade Teórica desenvolvida 1 vez na
semana na MARTEC, tendo aula
complementar 1 vez ao mês.

Descrição e Atividades: Desenvolvimento de
competências de vendas e marketing conhecendo
grande parte do processo de distribuição de
produtos aos diversos tipos de consumidores.
Realiza o planejamento e a venda de produtos,
utilizando técnicas de vendas e de negociação. Atua
como promotor e demonstrador de vendas,
repositor de mercadorias, além de realizar
atendimento ao público. Podendo atuar também no
Almoxarifado e estoque da loja.

CBO 351460

Auxiliar Jurídico

Área do Curso: Auxiliar de Serviços Jurídicos
Faixa Etária: 14 a 23 anos e 11 meses
Duração do Contrato: 17 meses com carga horária de 4
horas por dia.
-Atividade Prática desenvolvida 4 dias na
semana (16h semanais).
-Atividade Teórica desenvolvida 1 vez na semana
na MARTEC, tendo aula complementar 1 vez ao
mês.

Descrição e Atividades: Proporciona apoio na rotina
administrativas e jurídica. Realiza atendimento ao público,
bem como efetua agendamentos de despachos, reuniões e
audiências. Pesquisa de jurisprudências e publicações,
acompanhamento processual, coleta e conferência de
informações. Realiza protocolos, minutas, petições,
memorando, atas, resumo de processos, entre outros.
Cumpre legislação, código de ética, sigilo profissional e
normas regulamentadoras de saúde e segurança no
trabalho e preservação ambiental

