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Você sabia que com a entrada da mulher no mercado de trabalho, a procura
por profissionais qualificados para cuidar das crianças aumentou?
O cuidador infantil cuida da higiene, conforto e alimentação da criança.
Ele também se encontra apto para observar possíveis alterações no estado
geral da criança, zelando por sua integridade física, prestando
primeiros socorros e promovendo atividades lúdicas e de entretenimento.
O curso �Cuidador Infantil� do Colégio Adélia busca capacitar pessoas
com conhecimentos, habilidades, atitudes e valores necessários, para
cuidar de crianças nas várias fases do desenvolvimento infantil, no que
se refere à nutrição, o sono e repouso, segurança emocional, afeto e
atenção.

http://www.colegioadelia.com.br
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TÉCNICAS
DURAÇÃO DO CURSO: 6 MESES
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 400 HORAS
CERTIFICAÇÃO: ÀQUELE QUE CONCLUIR O MÓDULO QUE
COMPÕE A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - AGENTE DE SAÚDE E
MEIO AMBIENTE SERÁ CONFERIDO O DIPLOMA DE AGENTE
DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE COM VALIDADE NACIONAL.

  
 O mercado de trabalho brasileiro não é um dos mais estáveis do 
mundo. A mudança na economia em nível global e, por conseqüência
, nacional faz com que o trabalhador precise se adaptar à realidade
 de mercado. É necessária sempre uma profissionalização por parte
 de todos os brasileiros, independente da área em que está inserido.
 Cursos online ajudam bastante nesse sentido e o curso de 
cuidador infantil é um dos que vem crescendo constantemente.
Como a taxa de natalidade no Brasil se mantém estável e as
 mulheres vão cada vez mais encontrando seu espaço no mercado 
de trabalho, um caminho natural é a busca por cuidadoras infantis 
ou babás. Isso não quer dizer, porém, que qualquer pessoa pode
 ser babá. É necessária uma preparação já que as mães e pais 
estão cada vez mais exigentes em relação à segurança dos seus
 filhos.
Qual o salário médio? A remuneração média varia entre 
R$ 900 e R$ 1.500 reais

VOCÊ SABIA?VOCÊ SABIA?
1- Que os cursos de Formação Inicial e Continuada, chamados FIC, estão em alta no Brasil?

2-Que os cursos FIC capacitam, aperfeiçoam e atualizam o aluno que tem urgência em

3-Que a oferta dos cursos FIC são destinadas a pessoas com escolaridade variável, ou seja,

4-Que muitos estudantes, após o final do curso FIC, dão continuidade aos seus estudos,

5-Que o curso de Agente de Saúde e Meio Ambiente é prático e voltado para pessoas que
ingressar ou reingressar de forma imediata no mercado de trabalho?

não há um pré-requisito para fazer o curso?

ingressando em cursos técnicos de nível médio?

não dispõem de muito tempo e necessitam aprender uma nova profissão?

MOTIVOS PARA FAZER O FIC EM
CUIDADOR DE IDOSOS NO COLÉGIO ADELIA

MOTIVOS PARA FAZER O FIC EM
CUIDADOR DE IDOSOS NO COLÉGIO ADELIA

No mercado de trabalho crescem as oportunidades para profissionais especializados na
área de administração. O curso FIC em Agente de Saúde e Meio Ambiente possui ampla
visão dos diversos segmentos de mercado, além de permitir aos participantes o
O mercado atual está exigente e procura profissionais empreendedores, com capacidade
de tomar iniciativas e de buscar soluções inovadoras, voltados para a operação dos ciclos
de gestão. Nesse sentido, se faz necessário um perfil profissional de qualificação amplo
O Colégio Adélia é uma instituição qualificadora do Programa Jovem Aprendiz. Com isso,
nossos alunos poderão ser inseridos nos programas de aprendizagem, em que a teoria
se desenvolve junto com a prática. Essa possibilidade, além de ser enriquecedora, permite
que o aluno consiga uma oportunidade de emprego, enquanto estiver realizando o curso.
O curso é ministrado por professores com ampla experiência profissional na área que trarão
aos alunos as situações reais de trabalho, privilegiando sua formação profissional de acordo
Além disso, o curso conta com o material didático confeccionado pela editora ETB, um
sistema de ensino técnico e profissionalizante, do Grupo SOMOS Educação (antiga Editora
Abril), que possui mais de 15 anos de experiência na área de formação profissional.
O curso prioriza o ensino prático com conteúdo atualizado e de qualidade relevante que
leva o aluno ao mercado profissional e estará atento as constantes inovações do setor.
Dessa forma, com o Curso FIC em Agente de Saúde e Meio Ambiente, você irá aprender
todos os tópicos necessários para obter um excelente desempenho profissional na função
1- Mercado em alta:
2- Oportunidades:
3- Participar de programas de aprendizagem:
4- Corpo técnico especializado e material didático excelente:
5- Inovação:
desenvolvimento de habilidades nas diversas áreas de atuação.
para atender todo o mercado de trabalho.
com as exigências desse concorrido mercado.
desejada e ter sucesso em sua trajetória profissional
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