GUIA DE

NÍVEL MÉDIO
TÉCNICO
SUBSEQUENTE

CURSOS
CAMPUS LARANJAL DO JARI
Curso

Técnico em Florestas
Trabalha diretamente com atividades
técnico-cientíﬁcas de preservação,
implantação, conservação e manejo
sustentável de ﬂorestas e produtos de origem
ﬂorestal. Supervisiona a execução de
atividades ﬂorestais, desde a construção de
viveiros ﬂorestais à infraestrutura. Seu mercado de
trabalho abrange indústrias de papel e celulose,
instituições de pesquisa, assistência técnica e extensão
rural.
Noturno| Presencial | 40 vagas

Curso

Técnico em Informática
Instala sistemas operacionais, aplicativos e periféricos
para desktop e servidores. Desenvolve e documenta
aplicações para desktop com acesso à web e a banco
de dados. Realiza manutenção de computadores de
uso geral. Instala e conﬁgura redes de computadores
locais de pequeno porte. No mercado de trabalho, esse
proﬁssional pode prestar serviços de forma autônoma ou
a empresas de assistência técnica.
Noturno | Presencial| 40 vagas

Curso

Técnico em Logística
Realiza procedimentos de transporte,
armazenamento e distribuição de cargas.
Supervisiona processos de compras, recebimento,
movimentação, expedição e distribuição de
materiais e produtos. Presta serviços de atendimento
aos clientes que precisam de soluções na área de
logística, podendo atuar em instituições públicas,
empresas e organizações do terceiro setor.
Noturno| EaD| 40 vagas

Inscrições
processoseletivo.ifap.edu.br
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Curso

Técnico em Serviços Públicos
Realiza apoio administrativo e de gestão de pessoas
em instituições públicas. Controla procedimentos
organizacionais para melhorar a eﬁciência dos órgãos
públicos. Executa ações dos programas e projetos de
políticas públicas. Seu mercado de trabalho engloba,
de maneira geral, as instituições públicas nas esferas
federais, estaduais e municipais.
Noturno |EaD| 40 vagas

Curso

Técnico em Meio Ambiente
Conduz estudos ambientais, propõe medidas para a
minimização dos impactos e recuperação de ambientes
já degradados. Esse proﬁssional planeja o reúso e a
reciclagem de recursos utilizados em processos
produtivos que interagem com o meio ambiente.
Instituições de assistência técnica e estações de
tratamento de resíduos são algumas das possibilidades
encontradas no mercado de trabalho dessa área.
Noturno | EaD| 40 vagas

Inscrições
processoseletivo.ifap.edu.br

