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INSCRIÇÕES PARA RECONHECIMENTO DE 

SABERES PROFISSIONAIS 
 
Período: de 15 a 25 de janeiro de 2019 

Horário: 08:00 às 13:00h 

Local: Secretaria de Estado da Educação-SEDUC 

           Av. Pedro Freitas, s/n – Bairro São Pedro – Centro Administrativo    

 

 

Edital: www.seduc.pi.gov.br 
 

 

 

 

CURSO DESCRIÇÃO 
CARGA 

HORÁRIA 

Cabista de 
Sistema de 

Telecomunicações 

- instala, repara e testa cabos em redes de sistema de 
telecomunicações; 
-Realiza manutenção preventiva e corretiva; 
-Aplica conceitos de comunicação, telefone e 
transmissão de dados. 

240 

Instalador e 

Reparador de 

Equipamentos de 

Transmissão em 

Telefonia 

- Efetua testes de aceitação e qualificação em redes de 

telefonia; 

-Utiliza equipamentos específicos. 

- Realiza implantação e manutenção de sistemas de 
comutação, centrais telefônicas públicas e PABX. 

240 

Instalador e 

Reparador de 

Linhas de 

Telecomunicação 

 

- Realiza implantação e manutenção de sistemas de 

telefonia fixa e móvel, comunicação de dados e sistemas 

irradiantes.  

- Efetua testes de aceitação e qualificação em redes de 

transmissão.  

- Utiliza equipamentos específicos. 

240 

Instalador e 

Reparador de 

Linhas e Sistemas 

de Telefonia 

-Instala e repara centrais telefônicas, privadas, LPCD e 
equipamentos de telefonia; 
-Realiza manutenções preventivas e corretivas e aplica 
conceito de comutação, telefonia e transmissão de 
dados. 

240 

* Instalador e 
Reparador de 

Redes, Cabos e 
Equipamentos 
Telefônicos. 

-instala, mantém e repara redes e equipamentos de 
telefonia, testando. 
-Analisa indicadores de desempenho. 
-Presta suporte técnico no uso de equipamentos e 
programas. 

240 

 

REQUISITOS 

a) Possuir Idade mínima de 18 anos completos na data da inscrição. 

b) Escolaridade mínima, Ensino Fundamental I (1º ao 5º) – Completo.  

    *Exclusivamente para o curso de Instalador e Reparador de Redes, 

Cabos e Equipamentos Telefônicos, Ensino Fundamental II (6º ao 9º) - 

Completo    

 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA 

I. 02 (duas) Cópias da de Identidade – RG; 

II. 02 (duas) Cópias do Cadastro de Pessoa Física – CPF; 

III. 02 (duas) Cópias da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

IV. 02(duas) Cópias do Comprovante de Residência atualizado; 

V. Declaração de Escolaridade (conforme edital); 

VI. Documento de Experiência Profissional (conforme edita); 
 

http://www.seduc.pi.gov.br/

