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INFORMATIVO DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES PARA OS CURSOS DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO NA ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO.

A Prefeitura de Mogi das Cruzes faz saber que encontram-se abertas as inscrições para os
cursos ministrados pela Escola de Empreendedorismo e Inovação, tendo como opções os
seguintes cursos: Carreiras nos E-Sports, Como criar uma Startup, Como criar histórias em
Quadrinhos, Decoração de ambientes, DJ, Edição de Imagens, Ferramentas online,
Informática básica, Lógica de Programação, Monitoria de Turismo, Planilhas eletrônicas
básicas, Postura no Mercado de trabalho/Orientação vocacional, Produção de cerveja
artesanal, Produção de conteúdo para Youtube - Youtuber, Sustentabilidade como geração
de negócios, Windows Movie Maker: aplicabilidade e geração de negócios.

1. INSCRIÇÕES

1.1 No ato da inscrição, o interessado deverá ter conhecimento e a tácita aceitação
das normas e condições estabelecidas neste informativo, em relação às quais não
poderá alegar desconhecimento.

1.2 Para inscrever-se, o interessado deverá no período de inscrição:

● Ler total e atentamente o respectivo Informativo;

● Cumprir integralmente os pré-requisitos para cada curso;

● Ser morador do município de Mogi das Cruzes – SP;

● Preencher total e corretamente os campos obrigatórios na ficha de inscrição.

● São vedadas as inscrições de moradores de outros municípios;

● Os interessados, que cumpram os pré-requisitos, podem se inscrever em todos os
cursos de seu interesse, desde que não haja conflito de horários.

1.3 INSCRIÇÕES PRESENCIAIS

1.3.1 Presencialmente, das 9h às 17h, no seguinte endereço:

Escola de Empreendedorismo e Inovação, localizada na rua Senador Dantas, 326,
Centro, entre os dias 15 a 24 de Julho.

1.4 INSCRIÇÕES VIRTUAIS

1.4.1 Virtualmente, pelo link disponibilizado no site da Prefeitura de Mogi das Cruzes
http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/ ou diretamente no link: Inscricao EEI, com
abertura no dia 15/07 às 08h e encerramento no dia 24/07 às 23h.

2. DAS VAGAS

2.1 Será adotado sorteio, toda vez que o número de inscritos superar o número de
vagas ofertadas por curso;

2.2 O sorteio ocorrerá na Escola de Empreendedorismo e Inovação no dia 25/07/19, a
partir das 10h, de maneira aberta ao público, por meio de sistema eletrônico de

http://www.mogidascruzes.sp.gov.br/
https://docs.google.com/forms/d/1lqsrJmELCx5cG0RoJeM343hVhkflRXR3DHTcAR2fUy4/edit


PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

4798-5902

R. Senador Dantas, 326, Centro, CEP 08710-690 Mogi das Cruzes – SP •Telefone (11) 4798-5902
e-mail: escoladeinovacao@se-pmmc.com.br

sorteio efetivado pelo site www.sorteiogo.com/pt-br/sorteio/nomes, não sendo
obrigatória a presença do inscrito no ato do sorteio para atribuição de vaga;

2.3 A relação dos cursos e quantidades de vagas encontram-se especificadas neste
presente informativo.

2.4 É de inteira responsabilidade do interessado a verificação das listas de chamadas,
divulgadas na unidade da Escola de Empreendedorismo e Inovação e no site da
Prefeitura de Mogi das Cruzes (http://www.mogidascruzes.sp.gov.br), no dia 29 de
Julho, a partir das 14h.

2.5 As vagas são destinadas, preferencialmente, ao público de faixa etária entre 15 a
29 anos, porém todos os interessados podem se inscrever. No caso de ocorrência de
vagas remanescentes, estas serão sorteadas entre os demais candidatos.

2.6 A matrícula deverá ser feita até o primeiro dia de aula do curso para o qual o
candidato foi contemplado.

2.7 O não comparecimento para a matrícula até a data de início do curso acarretará
na perda da vaga, sendo a mesma disponibilizada para a 2° chamada.

3. MATRÍCULA

3.1 Serão feitas presencialmente entre os dias 29 de Julho a 2 de Agosto e até o
primeiro dia de aula de cada curso, na Escola de Empreendedorismo e Inovação
localizada na rua Senador Dantas, 326, Centro, das 09h às 17h;

3.2 Documentos necessários para matrícula: RG, CPF, comprovante de endereço
(se necessário comprovante de aluguel ou comprovante em nome do cônjuge) e
comprovante dos pré-requisitos;

3.3 Não será permitida a troca de cursos ou períodos no decorrer do curso;

É de inteira responsabilidade do interessado comprovar os requisitos exigidos nos
cursos, tais como os pré-requisitos, idade mínima e residir no município;

3.5 Em caso de menor de idade, o comprovante de endereço deverá estar no nome
do pai/mãe ou responsável legal;

3.6 A matrícula do menor deverá ser efetuada pelo pai/mãe ou responsável legal.
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4. CURSOS

CARREIRAS NOS E-SPORTS

Curso destinado àqueles que são apaixonados por games, jogos multiplayer, esportes eletrônicos ou
E-Sports. Curso com ênfase na exploração das várias possibilidades de carreiras nesse ramo, não só
apenas como desenvolvedor de jogos mas sim com as diversas áreas profissionais existentes no
universo dos E-SPORTS.
Pré-requisitos: Informática básica
Dia - Turma 1 Quarta-feira (17:00 às 20:00)
Dia - Turma 2 Sexta-feira (09:00 às 12:00)
Dia - Turma 3 Terça-feira (09:00 às 12:00)
Carga Horária: 30 horas
Vagas 25 por turma

COMO CRIAR UMA STARTUP

O aluno aprenderá os conceitos básicos sobre as startups e ainda como identificar as oportunidades
de mercado, validar ideias, modelagem de negócios, métricas e indicadores de sucesso e gestão de
times e equipes.
Pré-requisitos: Ensino médio em curso ou concluído.
Dia: Quinta-feira
Horário: 19:00 às 22:00
Carga Horária: 30 horas
Vagas 35

COMO CRIAR HISTÓRIAS EM QUADRINHOS

Curso voltado para as pessoas que querem aprender, na prática, todo processo de criação das
histórias em quadrinhos, do roteiro até a arte final, e também noções básicas de como empreender e
seguir carreira nesse mercado.
Dia: Segunda-feira
Horário: 14:00 às 17:00
Carga horária 30 horas
Vagas: 30 por turma

DECORAÇÃO DE AMBIENTES

O curso tem como objetivo proporcionar aos alunos um direcionamento para o inicio do trabalho com
a organização interna dos espaços, considerando a estética, o conforto, a funcionalidade e as
necessidades e desejos dos moradores.
Dia: Quarta-feira
Horário: Turma 1 14:00 às 17:00
Horário: Turma 2 19:00 às 22:00
Carga horária 30 horas
Vagas: 30 por turma
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DJ

O objetivo do curso é explorar o universo da música eletrônica por meio de técnicas de mixagem,
performance e discotecagem com um enfoque empreendedor da profissão.
Dia: Quarta-feira
Horário: Turma 1 14:00 às 17:00
Horário: Turma 2 19:00 às 22:00
Carga horária 30 horas
Vagas: 20 por turma

EDIÇÃO DE IMAGENS

O aluno aprenderá a utilizar a interface do programa, manipular imagens usando camadas, corrigir
problemas da imagem, trabalhar com textos e ferramentas de pintura, explorar os filtros e criar
efeitos fotográficos.
Pré-requisitos: Informática básica
Dia: Quinta-feira
Horário: 14:00 às 17:00
Carga Horária: 30 horas
Vagas 25 por turma

FERRAMENTAS ONLINE

Este curso apresenta ferramentas online gratuitas e colaborativas que possibilitará aos novos
empreendedores otimizar suas tarefas do dia-a-dia: com a utilização dos recursos de e-mail,
produção online de documentos (texto, planilha, formulário e apresentação) e armazenamento
de arquivos em nuvem. Também ocorrerá a criação e hospedagem gratuita de site
Pré-requisitos: Conhecimentos básicos de informática; manuseio de arquivos e pastas e

ferramentas de escritório e internet
Turma 1
Dia: Quinta-feira
Horário: 09:00 às 12:00
Turma 2
Dia: Sexta-feira
Horário: 14:00 às 17:00
Vagas: 25 por turma

INFORMÁTICA BÁSICA

Curso livre para qualificação profissional, no qual o aluno aprenderá as principais noções e
conhecimentos de informática básica, como organizar a área de trabalho, navegar e pesquisar na
internet, fazer downloads, enviar emails, utilizar editores de textos, criar planilhas, slides, instalar e
utilizar programas e equipamentos.
Dia: Quarta-feira
Horário: 14:00 ás 17:00
Carga Horária: 30 horas
Vagas: 25 por turma
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LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
Introduzir o aluno a ambientes programáveis, programar algoritmos e desenvolver boas práticas de
programação. Serão oferecidos exercícios práticos para fixação do conteúdo, que poderão ser
utilizados futuramente em aplicações de desenvolvimento de games, aplicativos, sistemas e robótica.
Pré-requisitos: Informática básica
Dia: Terça-feira
Horário: 13:00 às 16:00
Carga Horária: 30 horas
Vagas 25 por turma

MONITORIA DE TURISMO- Modulo I

Introduzir ao aluno conceitos relacionados à área do turismo, abrangendo: introdução ao turismo e
mercado de trabalho, comunicação, ética e comportamento, sustentabilidade, patrimônio histórico e
atrativos, pesquisa e informação e empreendedorismo.
Pré-requisitos: No mínimo, cursando ensino médio
Dia: Terça-feira
Horário: 09:00 às 12:00
Carga Horária: 30 horas
Vagas 35 por turma

MONITORIA DE TURISMO- Modulo II

O curso de Monitor de Turismo módulo II contempla a parte técnica do profissional, com o conteúdo
voltado para atuar no mercado de trabalho por meio de simulações, trabalho em equipe,
conhecimento teórico e visitas in loco voltadas para o Turismo Ecológico, Rural, Aventura, Negócios,
Eventos e Acessibilidade com embasamento nas tipologias do turismo local de Mogi das Cruzes.
Pré-requisitos: Já ter cursado o módulo I na Escolda de

Empreendedorismo e Inovação ou outro
curso de turismo com conteúdo
equivalente.

Dia Terça-feira
Horário 14:00 às 17:00
Carga Horária: 30 horas
Vagas 35 por turma

PLANILHAS ELETRÔNICAS BÁSICAS

Este curso apresentará aos alunos os conceitos básicos para criar e formatar planilhas eletrônicas
utilizando fórmulas, operações aritméticas básicas, porcentagem, funções e gráficos.
Dia: Segunda-feira
Horário: 13:00 às 16:00
Carga horária 30 horas
Vagas: 25 por turma
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POSTURA NO MERCADO DE TRABALHO/ORIENTAÇÃO VOCACIONAL

o curso abordará assuntos como autoconhecimento, profissões e suas áreas de atuação, ética e
postura profissional, processo seletivo e formas de planejar a carreira e realizar projetos. A orientação
vocacional e profissional é uma das melhores maneiras de identificar as áreas em que o indivíduo
apresenta mais potencial, garantindo a escolha de uma carreira que combine com seus valores e
personalidade.
Dia: Quinta-feira
Horário: Turma 1 09:00 às 12:00
Horário: Turma 2 14:00 às 17:00
Carga horária 30h
Vagas: 25 por turma

PRODUÇÃO DE CERVEJA ARTESANAL

O curso tem como objetivo fornecer ao aluno o conhecimento na prática de todo o processo para
produzir cereja artesanal, em casa, com utensílios de baixo custo e conhecer mais sobre o universo
desta bebida.
Pré-requisitos Ser maior de 18 anos. Os insumos necessários para as atividades serão por

conta do aluno (verificar lista no dia da matrícula).
Dia: Quarta-feira
Horário: 19:00 às 22:00
Carga horária 30 horas
Vagas: 25 por turma

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA YOUTUBE - YOUTUBER

O curso tem como objetivo propiciar que o aluno aprenda como criar seu canal, personalizar, criar
conteúdo, achar seu público, monetização, conceitos de roteiro, captação e edição. Objetivo do curso
é dar ferramentas e conhecimento para que o aluno saiba por onde começar e evoluir seu canal,
evitando problemas e erros comuns e conquistando sua audiência com vídeos e conteúdo de
qualidade. Ao término do curso o aluno estará pronto para iniciar projetos em vídeo por conta
própria, seja para conteúdo autoral ou para seus clientes.
Dia: Sexta-feira
Horário: 19:00 às 22:00
Carga horária 30 horas
Vagas: 25 por turma

SUSTENTABILIDADE COMO GERAÇÃO DE NEGÓCIOS

Capacitar e orientar o aluno a criar e gerenciar negócios com responsabilidade socioambiental.

Dia: Quarta-feira
Horário: 14:00 às 17:00
Carga horária 30 horas
Vagas: 30 por turma



PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESCOLA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO

4798-5902

R. Senador Dantas, 326, Centro, CEP 08710-690 Mogi das Cruzes – SP •Telefone (11) 4798-5902
e-mail: escoladeinovacao@se-pmmc.com.br

WINDOWS MOVIE MAKER (aplicabilidade e geração de negócios)

Capacitar o aluno para criação de vídeos e clipes utilizando imagens, vídeos, alterações de formatos
de vídeos, importação de imagens e áudios e tratamento de imagens.
Pré-requisitos: Informática básica
Dia: Quarta-feira
Horário 09:00 às 12:00
Carga Horária: 30 horas
Vagas 25

4.1 Todos os cursos terão uma carga horária complementar obrigatória de 20h sobre
empreendedorismo, em parceria com o SEBRAE, em horários e datas informados
posteriormente ao longo do decorrer do curso.

5. CERTIFICADO

A atribuição de certificado ao final do curso está condicionada à frequência mínima de 75% da
carga horária total do curso.

ANEXO.
Curso Data de

início
Dia da
Semana

Horário

Carreiras no E-Sports 06/08/2019 Terça-feira 09:00 às 12:00
Carreiras no E-Sports 07/08/2019 Quarta-feira 17:00 às 20:00
Carreiras no E-Sports 09/08/2019 Sexta-feira 09:00 às 12:00
Como criar uma Startup 08/08/2019 Quinta-feira 19:00 às 22:00

Como criar histórias em quadrinhos 05/08/2019 Segunda-feira 14:00 às 17:00
Decoração de ambientes 07/08/2019 Quarta-feira 14:00 às 17:00
Decoração de ambientes 07/08/2019 Quarta-feira 19:00 às 22:00

DJ 07/08/2019 Quarta-feira 14:00 às 17:00
DJ 07/08/2019 Quarta-feira 19:00 às 22:00

Edição de Imagens 08/08/2019 Quinta-feira 14:00 às 17:00
Ferramentas Online 08/08/2019 Quinta-feira 09:00 às 12:00
Ferramentas Online 09/08/2019 Sexta-feira 14:00 às 17:00
Informática básica 07/08/2019 Quarta-feira 14:00 às 17:00

Lógica de Programação 06/08/2019 Terça-feira 13:00 às 16:00
Monitoria de turismo módulo I 06/08/2019 Terça-feira 09:00 às 12:00
Monitoria de turismo módulo II 06/08/2019 Terça-feira 14:00 às 17:00
Planilhas eletrônicas básicas 05/08/2019 Segunda-feira 13:00 às 16:00

Postura no mercado de trabalho 08/08/2019 Quinta-feira 09:00 às 12:00
Postura no mercado de trabalho 08/08/2019 Quinta-feira 14:00 às 17:00
Produção de Cerveja Artesanal 07/08/2019 Quarta-feira 19:00 às 22:00

Produção de conteúdo para Youtube 09/08/2019 Sexta-feira 19:00 às 22:00
Sustentabilidade como geração de

negócios
07/08/2019 Quarta-feira 14:00 às 17:00

Windows Movie Maker 07/08/2019 Quarta-feira 09:00 às 12:00
.
● A lista de segunda chamada está prevista para ser divulgada em 12/08/2019.


