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A Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho – EAOTPS/ Instituto Dragão do Mar - IDM, 
dentro do seu   Programa de Formação Básica, através do PROJETO: Qualificação Profissional com 
base na valorização e difusão do Patrimônio Cultural do Estado do Ceará abre inscrições para 
preenchimento de vagas para o CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PRODUÇÃO TEXTUAL NA 
ORGANIZAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS -  40h/a – 20 vagas. 
 
DA PROPOSTA DO CURSO:  
  
O Curso de Capacitação em Produção Textual na Organização de Relatórios Técnicos possibilitará 
através do conteúdo trabalhado, o desenvolvimento de uma prática técnica e criativa na produção 
textual, melhorar a capacidade de interpretação e o desenvolvimento da competência da escrita 
na produção de relatórios simples. No curso, os alunos participarão de aulas presenciais e à 
distância – através da nossa plataforma de Ensino a Distância (EAD), disponibilizadas no site da 
Escola (www.eao.org.br)  
 

DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conhecer as características essenciais para se tornar um bom leitor.  

 Desenvolver a capacidade de interpretar adequadamente diferentes modelos de textos.  

 Perceber os principais erros que provocam análise equivocada de um texto. 

 Enriquecer o desempenho linguístico por meio de contato com diferentes gêneros e tipos 
textuais. 

 Aprender como se desenvolve a competência textual. 

 Apresentar os gêneros textuais e os tipos de texto, contribuindo para o aprendizado 
significativo da prática da leitura, produção e compreensão de textos. 

 Elaborar relatórios simples. 
 
DAS INSCRIÇÕES E MATRÍCULA 
As inscrições serão presenciais e gratuitas. 
Número de vagas: 20 
Período de inscrições/matrícula: 19 e 20 de agosto de 2019, até o limite de 20 
inscrições/matrículas, por ordem de chegada, ou seja, tão logo se complete esse número, a turma 
será formada. 
Horário: Das 8h30 às 11h30 e 14h às 17h. 
Local: Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho. 
Endereço: Av. Francisco Sá, 1801, bairro Jacarecanga. 
Informações: Telefone: (85) 3238.1244. 
 
Público Alvo 

 Preferencialmente, jovens entre 18 e 29 anos, estudantes de escolas públicas e/ou 
concludentes do Ensino médio, cursos técnicos ou universitários. 

 
Nível de escolaridade:  

 Ensino Médio completo. (Ou concludente em 2019) 
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 Conhecimentos básicos de informática. 
 
Todos os candidatos deverão apresentar no ato da inscrição a seguinte documentação: 
 

a) Formulário Padrão de Inscrição (disponibilizado no ato da inscrição); 
b) Cópia legível, frente e verso, de um documento de Identificação (carteira de Identidade, 

Carteira de Trabalho ou Carteira de Habilitação); 
c) Comprovante de escolaridade (certificado, histórico escolar, declaração da escola, outros). 
d) Cópia legível de comprovante de residência: conta de energia (ENEL) ou água (CAGECE) 

referente aos dois últimos meses que antecedem o período das inscrições; 
e) Comprovante de renda mensal; 
f) Número do NIS (no caso de estar cadastrado em algum projeto social). 

 
PERÍODO DO CURSO: 
 

 De 05 a 27 de setembro de 2019. 
 
 

Dias e horários das aulas presenciais: 
 

DIAS HORÁRIO - TARDE 

05/09, 17/09 e 27/09 14h às 17h20 

 
DOS BENEFÍCIOS   
Serão ofertados os seguintes benefícios: lanches (nas aulas presenciais) e os materiais didáticos 
necessários para o desenvolvimento das atividades do curso. A Escola também disponibilizará a 
Ilha Digital, mediante agendamento prévio, caso o aluno não disponha de computador para as 
aulas EAD.  
 
DAS INFORMAÇÕES GERAIS 
Informações e/ou esclarecimentos adicionais poderão ser obtidas pelo telefone: (85) 3238 1244 
(De segunda a sexta-feira, no horário de 8h30 às 12h e 13h30min às 17h).   
 

 
 
 
 

 Fortaleza, 9 de agosto de 2019.  
        Instituto Dragão do Mar 

Escola de Artes e Ofícios Thomaz Pompeu Sobrinho 
 


