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EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE REVISORES E TUTORES 

Nº 001/2019 

 

Departamento de Assessoria Acadêmica 

 

O INSTITUTO EIDOS ASSESSORIA, CURSOS E CONSULTORIA LTDA-ME, 

pessoa jurídica de direito privado, com sede na Avenida Senador João Lira, n° 212, 

Jaguaribe, João Pessoa, Paraíba, inscrita no CNPJ sob nº 27.741.756/0001-48, neste ato 

representado por seu Sócio-Diretor o Sr. SIDNEY CRYSTIAN OLIVEIRA DE 

MEDEIROS, torna público que estão abertas as inscrições para o credenciamento de 

revisores e tutores na modalidade à distância para atuarem respectivamente em revisões 

e orientações de textos acadêmicos. 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1. O credenciamento será regido pelas regras do presente edital; 

1.2. O credenciamento tem abrangência a nível a nível nacional; 

1.3. O edital tem como objetivo o credenciamento de revisores e tutores para atuarem na 

modalidade à distância (home-office), respectivamente em revisões e orientações de 

textos acadêmicos; 

1.4. Os revisões serão responsáveis por revisões gramaticais, estilísticas e normalizações 

de textos em geral; 

1.5. ao tutores serão responsáveis por orientar o desenvolvimento de trabalhos em geral; 

1.6. As funções, áreas de formações, qualificações e experiências sobre o perfil exigido 

para o credenciamento estão dispostos no Anexo I deste edital; 

1.7. A distribuição das formações por áreas estão dispostas no Anexo II deste edital; 

1.8. A participação neste credenciamento implicará na aceitação integral e irrestrita das 

condições estabelecidas neste edital; 

1.9. O presente edital de credenciamento não implicará em dedicação exclusiva dos 

profissionais credenciados e nem em vínculo trabalhista com o INSTITUTO EIDOS; 
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1.10. O credenciamento neste edital não implica na contratação do profissional. O mesmo 

será consultado apenas mediante as demandas do INSTITUTO EIDOS. 

1.11. Não haverá divulgação de resultado final. Os profissionais serão consultados apenas 

mediante as demandas que lhe couberem.  

 

2. DAS INSCRIÇÕES NO PROCESSO SELETIVO 

2.1. As inscrições estarão abertas em caráter permanente a partir do dia 25 de março de 

2019, podendo o INSTITUTO EIDOS dar o edital por encerrado sem aviso prévio; 

2.2. A inscrição será realizada gratuitamente por meio do site 

https://institutoeidos.com.br/credenciamentodetutores; 

2.3. Os interessados deverão preencher o formulário que se encontra no site 

(https://institutoeidos.com.br/credenciamentodetutores); 

2.4.  Serão necessários para o credenciamento informações pessoais e profissionais, além 

de cópias de documentos conforme solicitado no formulário, bem como, o link de acesso 

ao Currículo Lattes; 

2.5. Antes de realizar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche todos 

os requisitos exigidos por este edital. 

 

3. DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO TÉCNICA 

3.1. Os profissionais selecionados para participar desta etapa, deverão seguir as regras 

expostas por este Edital; 

3.2. A habilitação técnica dos profissionais pré-selecionados será realizada pelo 

Departamento de Assessoria Acadêmica, e será composta pelas seguintes fases: 

3.2.1. PRIMEIRA ETAPA: ANÁLISE CURRICULAR: Serão analisados os 

currículos cadastrados para o cargo quanto a habilitação técnica e a experiência exigida, 

conforme as informações inseridas no formulário de inscrição disponível no site 

https://institutoeidos.com.br/credenciamentodetutores. 

3.2.2. SEGUNDA ETAPA: ENTREVISTA: A entrevista consistirá em identificar, de 

forma prática, as principais características do perfil dos candidatos a serem considerados 

aptos, atendendo as exigências descritas neste edital. Nesta etapa os candidatos serão 

https://institutoeidos.com.br/credenciamentodetutores
https://institutoeidos.com.br/credenciamentodetutores
https://institutoeidos.com.br/credenciamentodetutores
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informados, por e-mail, sobre o período que ocorrerá esta fase. A entrevista poderá 

ocorrer por meio de vídeo-chamada, ou ligação telefônica; 

3.2.3. TERCEIRA ETAPA: AVALIAÇÃO PRÁTICA: O candidato deverá revisar, 

para o caso dos revisores, e orientar, para o caso dos tutores, trabalhos encaminhados pelo 

Departamento de Assessoria Acadêmica do INSTITUTO EIDOS levando em 

consideração o prazo dado para tal situação; 

3.2.4. Os profissionais que não atenderem a pelo menos um dos requisitos exigidos nas 

etapas acima, serão considerados inaptos ao credenciamento. 

 

4. DOS VALORES E PAGAMENTOS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

4.1. Os valores serão apresentados mediante as demandas direcionadas a cada 

profissional; 

4.2 Os pagamentos serão realizados em um prazo de até 15 dias mediante a finalização 

da demanda; 

4.3. Em caso de orientações duradouras, que ultrapassem o período de 3 meses, o 

pagamento poderá ser realizado mensalmente. 

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CREDENCIADO 

5.1. Desenvolver as atividades, conforme descrito neste Edital; 

5.2. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

Departamento de Assessoria Acadêmica do INSTITUTO EIDOS; 

5.3. Elaborar, dentro da melhor técnica e qualidade os serviços necessários à realização 

do objeto deste Contrato; 

5.4. Responsabilizar-se pelos danos causados ao INSTITUTO EIDOS ou a terceiros, 

decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do serviço; 

5.5. Responder pelo sigilo de todas as informações a que tiver acesso, em decorrência da 

prestação dos serviços, no que tange a documentos e textos e quaisquer outras; 

5.6. Manter seu cadastro (dados pessoais, certificados/diplomas, comprovante de 

endereço, telefone fixo, celular, e-mail) atualizado perante o INSTITUTO EIDOS; 
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5.7. Responsabilizar-se por quaisquer valor que por ventura venha a ser gasto em função 

das atividades oriundas deste Edital. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. A inscrição do candidato implicará na aceitação das normas para o credenciamento 

contidas neste Edital e em outros a serem publicados ou fornecidos diretamente ao 

candidato; 

6.2. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os contatos feitos pelo 

INSTITUTO EIDOS; 

6.3. A aptidão no credenciamento gera para o candidato apenas a expectativa de direito 

de desenvolver as atividades junto ao INSTITUTO EIDOS que reserva-se no direito de 

proceder (ou não) com às contratações conforme a demanda do serviço, bem como 

encerrar esse Edital de credenciamento sem maiores explicações ou cobranças por parte 

dos participantes; 

6.4. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos, 

enquanto não consumada a providência do evento que lhes disser respeito, circunstância 

que será mencionada em Edital ou Aviso a ser publicado no 

https://institutoeidos.com.br/credenciamentodetutores; 

6.5. Os candidatos poderão obter informações referentes a este edital de credenciamento 

por meio do e-mail selecao@institutoeidos.com.br. Informe no título do e-mail que o 

contato trata do edital de credenciamento N° 001/2019. 

 

 

João Pessoa-PB, 25 de Março de 2019. 

 

 

_______________________________ 

Sidney Medeiros 

(Sócio-diretor do Instituto Eidos) 

 

https://institutoeidos.com.br/credenciamentodetutores
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ANEXO I 

 

CÓDIGO FUNÇÃO FORMAÇÃO 
QUALIFICAÇÕES/ 

EXPERIÊNCIA 

Revisor 
Revisor 

Textual 

Formação Superior em 

Português, Letras, 

Jornalismo e áreas Afins 

Análise, correção, 

adequação gramatical e de 

estilo de textos; e 

formatações Vancouver e 

ABNT e APA. 

Área 1 Tutor 

Administração, negócios e 

serviços 

(+ mestrado e/ou doutorado) 

Orientação de trabalhos 

acadêmicos 

Área 2 Tutor 
Artes e Design 

(+ mestrado e/ou doutorado) 

Orientação de trabalhos 

acadêmicos 

Área 3 Tutor 

Ciências Biológicas e da 

Terra 

(+ mestrado e/ou doutorado) 

Orientação de trabalhos 

acadêmicos 

Área 4 Tutor 

Ciências Exatas e 

Informática 

(+ mestrado e/ou doutorado) 

Orientação de trabalhos 

acadêmicos 

Área 5 Tutor 
Ciências Sociais e Humanas 

(+ mestrado e/ou doutorado) 

Orientação de trabalhos 

acadêmicos 

Área 6 Tutor 
Comunicação e Informação 

(+ mestrado e/ou doutorado) 

Orientação de trabalhos 

acadêmicos 

Área 7 Tutor 
Engenharia e Produção 

(+ mestrado e/ou doutorado) 

Orientação de trabalhos 

acadêmicos 

Área 8 Tutor 
Saúde e Bem-Estar 

(+ mestrado e/ou doutorado) 

Orientação de trabalhos 

acadêmicos 

Área 9 Tutor 
Outras 

(+ mestrado e/ou doutorado) 

Orientação de trabalhos 

acadêmicos 
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ANEXO II 

 

CÓDIGO ÁREAS FORMAÇÕES 

Área 1 
Administração, 

negócios e serviços 

Administração; Administração Pública; 

Agronegócios e Agropecuária; Ciências 

Aeronáuticas; Ciências Atuariais; Ciências 

Contábeis; Ciências Econômicas; Comércio 

Exterior; Defesa e Gestão Estratégica 

Internacional; Gastronomia; Gestão 

Comercial; Gestão de Recursos Humanos; 

Gestão de Segurança Privada; Gestão de 

Seguros; Gestão de Turismo; Gestão 

Financeira; Gestão Pública; Hotelaria; 

Logística; Marketing; Negócios Imobiliários; 

Pilotagem Profissional de Aeronaves; 

Processos Gerenciais; Segurança Pública; e 

Turismo. 

Área 2 Artes e Design 

 Animação; Arquitetura e Urbanismo; Artes 

Visuais; Comunicação das Artes do Corpo; 

Conservação e Restauro; Dança; Design; 

Design de Games; Design de Interiores; 

Design de Moda; Fotografia; História da 

Arte; Jogos Digitais; Luteria; Música; 

Produção Cênica; Produção Fonográfica; e 

Teatro. 

Área 3 
Ciências Biológicas e 

da Terra 

 Agroecologia; Agronomia; Alimentos; 

Biocombustíveis; Biotecnologia; 

Biotecnologia e Bioquímica; Ciência e 

Tecnologia de Alimentos; Ciências Agrárias; 

Ciências Biológicas; Ciências Naturais e 

Exatas; Ecologia; Geofísica; Geologia; 

Gestão Ambiental; Medicina Veterinária; 

Meteorologia; Oceanografia; Produção de 

https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/administracao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/administracao-publica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/agronegocios-e-agropecuaria/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-aeronauticas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-aeronauticas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-atuariais/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-contabeis/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-contabeis/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-economicas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comercio-exterior/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comercio-exterior/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/defesa-e-gestao-estrategica-internacional/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/defesa-e-gestao-estrategica-internacional/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gastronomia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-comercial/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-comercial/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-de-recursos-humanos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-de-seguranca-privada/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-de-seguros/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-de-seguros/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-de-turismo/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-financeira/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-financeira/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-publica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/hotelaria/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/logistica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/marketing/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/negocios-imobiliarios/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/pilotagem-profissional-de-aeronaves/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/processos-gerenciais/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/seguranca-publica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/turismo/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/animacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/arquitetura-e-urbanismo/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/artes-visuais/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/artes-visuais/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comunicacao-das-artes-do-corpo/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/conservacao-e-restauro/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/danca/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/design/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/design-de-games/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/design-de-interiores/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/design-de-moda/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/fotografia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/historia-da-arte/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/historia-da-arte/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/jogos-digitais/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/luteria/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/musica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/producao-cenica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/producao-fonografica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/teatro/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/agroecologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/agronomia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/alimentos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/biocombustiveis/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/biotecnologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/biotecnologia-e-bioquimica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencia-e-tecnologia-de-alimentos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencia-e-tecnologia-de-alimentos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-agrarias/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-biologicas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-naturais-e-exatas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-naturais-e-exatas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ecologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/geofisica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/geologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-ambiental/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/medicina-veterinaria/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/meteorologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/oceanografia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/producao-de-bebidas/
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Bebidas; Produção Sucroalcooleira; Rochas 

Ornamentais; e Zootecnia. 

Área 4 
Ciências Exatas e 

Informática 

 Análise e Desenvolvimento de Sistemas; 

 Astronomia; Banco de Dados; Ciência da 

Computação; Ciência e Tecnologia; 

Computação; Estatística; Física; Gestão da 

Tecnologia da Informação; Informática 

Biomédica; Matemática; Nanotecnologia; 

 Química; Redes de Computadores; 

Segurança da Informação; Sistemas de 

Informação; e Sistemas para Internet 

Área 5 
Ciências Sociais e 

Humanas 

Arqueologia; Ciências do Consumo; Ciências 

Humanas; Ciências Sociais; Cooperativismo; 

Direito; Escrita Criativa; Estudos de Gênero 

e Diversidade; Filosofia; Geografia; Gestão 

de Cooperativas; História; Letras; Libras; 

Linguística; Museologia; Pedagogia; 

Psicopedagogia; Relações Internacionais; 

Serviço Social; Serviços Judiciários e 

Notariais; Teologia; e Tradutor e Intérprete. 

Área 6 
Comunicação e 

Informação 

 Arquivologia; Biblioteconomia; Cinema e 

Audiovisual; Comunicação em Mídias 

Digitais; Comunicação Institucional; 

Comunicação Organizacional; 

Educomunicação; Estudos de Mídia; 

Eventos; Gestão da Informação; Jornalismo; 

Produção Audiovisual; Produção Cultural; 

Produção Editorial; Produção Multimídia; 

Produção Publicitária; Publicidade e 

Propaganda; Rádio, TV e Internet; Relações 

Públicas; Secretariado; e Secretariado 

Executivo. 

https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/producao-de-bebidas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/producao-sucroalcooleira/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/rochas-ornamentais/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/rochas-ornamentais/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/zootecnia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/analise-e-desenvolvimento-de-sistemas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/astronomia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/banco-de-dados/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencia-da-computacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencia-da-computacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencia-e-tecnologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/computacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/estatistica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/fisica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-da-tecnologia-da-informacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-da-tecnologia-da-informacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/informatica-biomedica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/informatica-biomedica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/matematica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/nanotecnologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/quimica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/redes-de-computadores/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/seguranca-da-informacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/sistemas-de-informacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/sistemas-de-informacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/sistemas-para-internet/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/arqueologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-do-consumo/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-humanas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-humanas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-sociais/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/cooperativismo/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/direito/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/escrita-criativa/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/estudos-de-genero-e-diversidade/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/estudos-de-genero-e-diversidade/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/filosofia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/geografia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-de-cooperativas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-de-cooperativas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/historia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/letras/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/libras/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/linguistica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/museologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/pedagogia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/psicopedagogia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/relacoes-internacionais/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/servico-social/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/servicos-judiciarios-e-notarias/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/servicos-judiciarios-e-notarias/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/teologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/tradutor-e-interprete/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/arquivologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/biblioteconomia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/cinema-e-audiovisual/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/cinema-e-audiovisual/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comunicacao-em-midias-digitais/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comunicacao-em-midias-digitais/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comunicacao-institucional/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/comunicacao-organizacional/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/educomunicacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/estudos-de-midia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/eventos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-da-informacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/jornalismo/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/producao-audiovisual/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/producao-cultural/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/producao-editorial/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/producao-multimidia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/producao-publicitaria/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/publicidade-e-propaganda/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/publicidade-e-propaganda/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/radio-tv-e-internet/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/relacoes-publicas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/relacoes-publicas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/secretariado/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/secretariado-executivo/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/secretariado-executivo/
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Área 7 
Engenharia e 

Produção 

 Agrimensura; Aquicultura; Automação 

Industrial; Construção Civil; Construção 

Naval; Eletrônica Industrial; Eletrotécnica 

Industrial; Energias Renováveis; Engenharia 

Acústica; Engenharia Aeronáutica; 

Engenharia Agrícola; Engenharia Ambiental 

e Sanitária; Engenharia Biomédica; 

Engenharia Bioquímica, de Bioprocessos e 

Biotecnologia; Engenharia Cartográfica e de 

Agrimensura; Engenharia Civil; Engenharia 

da Computação; Engenharia de Alimentos; 

Engenharia de Biossistemas; Engenharia de 

Controle e Automação; Engenharia de 

Energia; Engenharia de Inovação; 

Engenharia de Materiais; Engenharia de 

Minas; Engenharia de Pesca; Engenharia de 

Petróleo; Engenharia de Produção; 

Engenharia de Segurança no Trabalho; 

Engenharia de Sistemas; Engenharia de 

Software; Engenharia de Telecomunicações; 

Engenharia de Transporte e da Mobilidade; 

 Engenharia Elétrica; Engenharia Eletrônica; 

Engenharia Física; Engenharia Florestal; 

Engenharia Hídrica; Engenharia Industrial; 

Madeireira; Engenharia Mecânica; 

Engenharia Mecatrônica; Engenharia 

Metalúrgica; Engenharia Naval; Engenharia 

Nuclear; Engenharia Química; Engenharia 

Têxtil; Fabricação Mecânica; 

Geoprocessamento; Gestão da Produção 

Industrial; Gestão da Qualidade; Irrigação e 

Drenagem; Manutenção de Aeronaves; 

Manutenção Industrial (T/L); Materiais; 

https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/agrimensura/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/aquicultura/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/automacao-industrial/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/automacao-industrial/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/construcao-civil-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/construcao-naval/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/construcao-naval/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/eletronica-industrial/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/eletrotecnica-industrial/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/eletrotecnica-industrial/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/energias-renovaveis/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-acustica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-acustica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-aeronautica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-agricola/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-ambiental-e-sanitaria/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-ambiental-e-sanitaria/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-biomedica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-bioquimica-de-bioprocessos-e-biotecnologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-bioquimica-de-bioprocessos-e-biotecnologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-cartografica-e-de-agrimensura-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-cartografica-e-de-agrimensura-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-civil/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-da-computacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-da-computacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-alimentos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-biossistemas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-controle-e-automacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-controle-e-automacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-energia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-energia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-inovacao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-materiais/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-minas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-minas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-pesca/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-petroleo-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-petroleo-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-producao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-seguranca-no-trabalho-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-sistemas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-software/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-software/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-de-telecomunicacoes/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-do-transporte-e-da-mobilidade/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-eletrica-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-eletronica-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-fisica-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-florestal/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-hidrica-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-industrial-madeireira/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-industrial-madeireira/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-mecanica-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-mecatronica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-metalurgica-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-metalurgica-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-naval/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-nuclear/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-nuclear/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-quimica-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-textil-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/engenharia-textil-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/fabricacao-mecanica-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/geoprocessamento/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-da-producao-industrial-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-da-producao-industrial-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-da-qualidade/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/irrigacao-e-drenagem/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/irrigacao-e-drenagem/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/manutencao-de-aeronaves/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/manutencao-industrial/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/materiais/
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Mecatrônica Industrial; Mineração; Papel e 

Celulose; Petróleo e Gás; Processos 

Metalúrgicos; Processos Químicos; Produção 

Têxtil; Saneamento Ambiental; Segurança no 

Trabalho; Silvicultura; Sistemas Biomédicos; 

Sistemas de Telecomunicações; Sistemas 

Elétricos; Sistemas Embarcados; e 

Transporte. 

Área 8 Saúde e Bem-Estar 

 Biomedicina; Educação Física; Enfermagem; 

Esporte; Estética e Cosmética; Farmácia; 

Fisioterapia; Fonoaudiologia; Gerontologia; 

Gestão Desportiva e de Lazer; Gestão em 

Saúde; Gestão Hospitalar; Medicina; 

Musicoterapia; Naturologia;  Nutrição; 

Obstetrícia; Odontologia; Oftálmica; 

Optometria; Psicologia; Quiropraxia; 

Radiologia; Saúde Coletiva e  Terapia 

Ocupacional. 

Área 9 Outras 

 Artes; Biossistemas; Ciência da Terra; 

Ciência e Economia; Ciência e Tecnologia; 

Ciência e Tecnologia das Águas/do Mar; 

Ciências Agrárias; Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias; Cultura, Linguagens e 

Tecnologias Aplicadas; Energia e 

Sustentabilidade; Humanidades; Linguagens 

e Códigos e suas Tecnologias; Matemática e 

Computação e suas Tecnologias; Saúde; e 

Tecnologia da Informação. 

 

https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/mecatronica-industrial/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/mineracao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/papel-e-celulose/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/papel-e-celulose/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/petroleo-e-gas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/processos-metalurgicos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/processos-metalurgicos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/processos-quimicos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/producao-textil/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/producao-textil/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/saneamento-ambiental/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/seguranca-no-trabalho/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/seguranca-no-trabalho/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/silvicultura/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/sistemas-biomedicos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/sistemas-de-telecomunicacoes/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/sistemas-eletricos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/sistemas-eletricos/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/sistemas-embarcados/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/transporte/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/biomedicina/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/educacao-fisica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/enfermagem/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/esporte/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/estetica-e-cosmetica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/farmacia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/fisioterapia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/fonoaudiologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gerontologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-desportiva-e-de-lazer/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-em-saude/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-em-saude/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/gestao-hospitalar/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/medicina/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/musicoterapia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/naturologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/nutricao/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/obstetricia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/odontologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/oftalmica/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/optometria/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/psicologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/quiropraxia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/radiologia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/saude-coletiva/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/terapia-ocupacional/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/terapia-ocupacional/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/artes-bi-e-li/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/biossistemas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencia-da-terra/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencia-e-economia/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencia-e-tecnologia-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencia-e-tecnologia-das-aguasdo-mar/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-agrarias-2/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-da-natureza-e-suas-tecnologias/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/ciencias-da-natureza-e-suas-tecnologias/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/cultura-linguagens-e-tecnologias-aplicadas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/cultura-linguagens-e-tecnologias-aplicadas/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/energia-e-sustentabilidade/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/energia-e-sustentabilidade/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/humanidades/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/linguagens-e-codigos-e-suas-tecnologias/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/linguagens-e-codigos-e-suas-tecnologias/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/matematica-e-computacao-e-suas-tecnologias/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/matematica-e-computacao-e-suas-tecnologias/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/saude/
https://guiadoestudante.abril.com.br/profissoes/tecnologia-da-informacao/

