
PROGRAMA EINSTEIN NA COMUNIDADE 
DE PARAISÓPOLIS (PECP)

CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL



O Centro de Capacitação Profissional do PECP tem o objetivo de contribuir 
para a construção de alternativas de geração de trabalho e renda para 

jovens e adultos por meio da oferta de cursos, com aulas de 
aperfeiçoamento, orientação sobre o mercado de trabalho, 

empreendedorismo, visando a redução de vulnerabilidades sociais.
Os cursos são oferecidos de forma própria, por parcerias e convênios.



São oferecidos cursos nas áreas de:

 Beleza
 Vestuário
 Gastronomia
 Gestão e Negócio
 Saúde e Bem Estar
 Trabalhos Manuais

Para a maioria dos cursos, as 
inscrições ocorrem:
1º Semestre: Janeiro
2º Semestre: Junho

Os cursos contêm 
carga horária de 
20 a 200 horas



CURSOS OFERECIDOS

BELEZA

Idade: 18 anos
Escolaridade: 
Ensino 
Fundamental

 Cabeleireiro
 Barbeiro
 Penteado
Manicure (PAYOT)

Maquiagem (PAYOT)

 Design de Sobrancelhas (PAYOT)



CURSOS OFERECIDOS

VESTUÁRIO

Idade: 18 anos
Escolaridade: 
Ensino 
Fundamental

 Costura sob medida (SENAI)

Modelista de Roupas I e II (SENAI)



CURSOS OFERECIDOS

GASTRONOMIA

Idade: 16 anos
Escolaridade: 
Ensino 
Fundamental

 Faça e Venda
 Aux. de Cozinha
 Aux. de Confeitaria
 Confeitaria Avançada
 Chocolateria
 Aux. De Padeiro



GESTÃO E NEGÓCIOS

Idade: 16 ou 18 anos
Escolaridade: 
Ensino Fundamental

 Informática Aplicada ao Mercado de 
Trabalho (Escola Técnica Einstein) 

 Técnicas Administrativas (Escola Técnica 
Einstein)

 Assistente de Recursos Humanos 
(SENAI)

 Cálculo de Folha de Pagamento (SENAI)

 Rescisão Contratual (SENAI)

 Comunicação em Redes Sociais
 Descomplique (SEBRAE)

 Assistente Administrativo (SENAC)



CURSOS OFERECIDOS
SAÚDE E BEM 
ESTAR

Idade: 18 anos
Escolaridade: 
Ensino Médio

 Cuidador de Idosos (Escola Técnica 
Einstein)

 Auxiliar de Desenvolvimento 
Infantil (Escola Técnica Einstein)



ATIVIDADES OFERECIDAS
(Interrompidas devido à pandemia)

TRABALHOS 
MANUAIS  Artesanato

 Boneca
 Bordado
 Bordado e Crochê
 Crochê

 Costura 1
 Costura 2
 Patchwork
 Tapeçaria  
 Tricô e crochê



RESULTADOS 2020

Em outubro de 2020 houve a inauguração do Centro de Capacitação 
Profissional do PECP, ampliando a oferta de cursos profissionalizantes. 
Dentro dos protocolos de segurança sanitária de prevenção à COVID-

19, foram ministrados no espaço
cursos nas áreas de Técnicas Administrativas, Informática Aplicada ao 

Mercado de Trabalho, Cuidador de Idosos e Auxiliar de 
Desenvolvimento Infantil, ampliando a oferta e oportunidades para a 

comunidade de Paraisópolis. Com a inauguração do Centro de 
Capacitação Profissional, a área passou a funcionar no horário das 8h 

às 21h, oferecendo cursos no período da manhã, tarde e noite.





RESULTADOS 2020

 1.335 pessoas se inscreveram para participar do processo seletivo dos
cursos profissionalizantes oferecidos pela área de Capacitação Profissional
do PECP, para preencherem as 332 oferecidas ao longo do ano

 Foram oferecidos 26 cursos nas áreas de Gastronomia, Beleza, Vestuário,
Gestão e Negócios, Saúde e Bem Estar

 Perfil dos(as) inscritos(as): maioria de mulheres jovens, pessoas pretas e
pardas, desempregados(as), com renda entre menos de 1 salário mínimo até
2 salários mínimos



RESULTADOS 2020

 Do total de matriculados(as), 59% concluíram os cursos de capacitação
profissional;

 Do total de alunos(as) que concluíram os cursos:

 34% referem geração de trabalho e renda;
 81% afirmam estarem aptos(as) para o mercado de trabalho;
 84% referem desejos e novos projetos profissionais.



DIANTE DA PANDEMIA

 A partir de março de 2020, durante o período de restrição das atividades
profissionalizantes, a equipe da capacitação manteve contato telefônico e
on-line com os(as) alunos(as), oferecendo apoio e atenção, de forma a
manter o vínculo com eles(as);

 No mês de outubro de 2020, retornaram os cursos profissionalizantes
interrompidos em março/20, com capacidade reduzida, divisão das turmas
em novos horários e períodos, para garantir o distanciamento social,
higienização regular do espaço, uso obrigatório de máscaras, higienização
das mãos e triagem sistemática de casos.



EM 2021

 Em fevereiro de 2021, novas turmas do Centro de Capacitação Profissional
tiveram início;

 Houve 873 inscrições para preencher 231 vagas oferecidas em 22 cursos;

 A partir de fevereiro passamos também a oferecer Oficinas de Elaboração de
Currículo e Cadastro e Envio de Currículo, realizadas mediante agendamento
e com fluxo contínuo, em nosso Laboratório de Informática



EM 2021, DIANTE DA PANDEMIA

 Decretada a Fase Emergencial em março de 2021, interrompemos as
atividades presenciais dos cursos de capacitação profissional

 Para alguns cursos seguimos com atividades on-line, a fim de que os(as)
alunos(as) não perdessem o interesse e o estímulo pelo curso

 Foram realizadas cinco Aulas Show na área de Gastronomia, de forma on-
line e aberta ao público em geral, em que chefs convidados(as)
apresentaram temas específicos da área



CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

CONTATOS:

(11) 2151-6705
(11) 2151-6783


