
Cursos Profissionalizantes de Nível Básico 

1. Administração de Empresas 

 

Nos últimos anos a competição entre empresas ficou mais acirrada, de forma que 
apenas as mais organizadas, eficientes e bem administradas conseguem 
sobreviver. 

A boa Administração de Empresas gera uma série de benefícios, entre os 
quais: 

• Redução de Custos com Análise e Corte de Despesas e Gastos 
desnecessários. 

• Aumento da Lucratividade por meio de uma Administração Financeira 
mais eficiente. 

• Aumento da Satisfação dos Funcionários, que ficam mais motivados e 
notam a possibilidade de crescimento dentro da empresa. 

O Administrador moderno precisa saber lidar com Conflitos, Controlar e 

Avaliar o desempenho, além de Liderar e Motivar seus colaboradores. É  
preciso também conhecer as diferentes áreas de uma empresa para poder opinar 
e intervir sempre que for necessário. O Curso de Administração de Empresas 
oferece suporte e conhecimento aos profissionais que desejam seguir este 
caminho. 

 
2. Agente de Viagens 

      

O setor de Turismo é um dos que mais deve crescer nos próximos anos. 
Impulsionado pela oferta de crédito e pelo crescimento do emprego e da renda 
dos brasileiros, diariamente surgem novas vagas de trabalho na área. 
Pesquisas estimam que o turismo devem gerar mais de 700 mil novos 

empregos, que receberá importantes investimentos do governo federal e de 
empresas públicas e privadas. 
No Curso de Agente de viagens você receberá informações importantes sobre o 
mercado de trabalho, qual formação profissional é exigida para atuar neste 
segmento e as principais habilidades e competências para ter sucesso na 
profissão. 



Visa preparar consultores para atuarem de forma prática e eficiente nas rotinas 
de uma agência de turismo, alinhados às novas tendências e tecnologias desta 
indústria dinâmica. 
Para isso, o curso estimula o desenvolvimento de competências necessárias a um 
agente de viagens, como estar apto a assessorar, comercializar, organizar viagens 
e atender os clientes visando sua extrema satisfação. 
O curso foi desenvolvido com conteúdos atualizados e visando atender à 
demanda de formação profissional das agências de viagens, tendo como base 
experiências vivenciadas por profissionais que atuam nesse mercado. 

 
 

3. Almoxarifado 

 
O Almoxarifado é de vital importância dentro de uma organização e vem crescendo 

consideravelmente nos últimos anos, acompanhando o ritmo das fábricas,  

companhias e empresas. 

Ligado diretamente à área administrativa de um negócio, o Almoxarife é o profissional 

responsável por tarefas como a classificação e disposição dos itens no estoque, seu 

recebimento dentro de um armazém, a codificação e identificação de tais produtos 

etc. 

No Curso de Almoxarifado, você aprenderá técnicas para manter o ambiente de 

Almoxarifado seguro e organizado, além de conhecer procedimentos fundamentais 

para ter sucesso nesta profissão. 

 

4. Artesanato 

 
Todos os nossos cursos de artesanato foram criados pensando em seu aprendizado, 

com material didático completo, com apostilas, revistas, ricos, moldes e etc. 

De acordo com o seu interesse trabalharemos diferentes opções de artesanato. 

 

 

 

 

 

 

5. Auxiliar administrativo 



 

 

 

 

 

 

 

Com esse curso, você irá aprender a controlar os recebimentos e remessas de 

correspondências e documentos, coordenando as atividades administrativas, 

financeiras e de logística da unidade, organizando os arquivos e gerenciando 

informações. 

Está sob a responsabilidade de um Assistente Administrativo receber e remessar 

correspondências e documentos, controlar as contas a pagar, controlar os 

recebimentos da empresa, emitir notas fiscais, preparar e encaminhar documentos, 

tirar cópias, coordenar trabalho de logística da empresa, enviar documentos para o 

departamento contábil e fiscal, atender telefonemas e esclarecer dúvidas sobre o 

financeiro, elaborar e apresentar relatório financeiro coordenando o departamento de 

compras e sempre manter organizados arquivos e cadastros da empresa. 

O Assistente Administrativo deve estar em constante atualização relacionada à área 

ter conhecimentos de informática, além de boa comunicação, responsabilidade, saber 

administrar bem o tempo, saber lidar com números, boa comunicação, boa memória, 

bom humor, paciência e confiabilidade. 

Esse curso de assistente administrativo aborda tudo que você precisa saber para 

obter sucesso na função de assistente administrativo. Assuntos como: 

Fundamentos de Administração ; 

 Noções de Gestão de Empresas; 

 Gestão organizacional: O papel do auxiliar administrativo no ambiente empresarial; 

Seu local de Trabalho; 

ÉTICA PROFISSIONAL: os valores sociais de seu comportamento 

O Documento e o seu Processo de Entrada, Tramitação e Arquivamento na Empresa: 

Técnicas de arquivo e organização de documentos; 

e mais. 

 

 

6. Auxiliar de consultório dentário 

 
Também conhecido como ACD - Auxiliar de Consultório Dentário, ou ASB - Auxiliar de 

Saúde Bucal, este profissional é altamente requisitado no mercado de trabalho. Com 



este curso, você vai aprender as técnicas essenciais e as funções de um auxiliar de 

dentista, inclusive os trabalhos administrativos. As demonstrações práticas, as imagens 

detalhadas e um formato de ensino inovador vão transformá-lo em um competente 

profissional. 

 

7. Avaliação de imóveis 

 
O objetivo desse curso é ensinar sobre a diferença entre valor e preço, as 

metodologias e a composição de um laudo de avaliação. Você aprenderá também 

como é o funcionamento do mercado imobiliário e o cálculo de estimativa de terrenos. 

 

8. Babá 

 

A vida moderna exige que todos da família trabalhem para melhor qualidade de 
vida. Assim, a presença de uma profissional Babá se faz extremamente 
importante. 
 
 

9. Balconista de loja 

 
 O atendente é o grande contato do cliente com o estabelecimento e pode ser 

considerado um cartão de visitas da loja. 

O balconista é o funcionário que possui maior contato com os consumidores, por isso 

uma de suas principais funções é registrar a entrada e saída de mercadorias. Faça o 

curso de Balconista do CEBP e adquira conhecimentos sobre as atividades 

desempenhadas por este profissional no dia a dia. 



Os clientes pensam de forma diferente uns dos outros. Perceber estas 
diferenças e saber como lidar com elas é a chave do sucesso para o atendente 
de loja. Para isso, ele precisa estar preparado para atuar como um investigador 
da natureza humana, sabendo distinguir a personalidade do cliente e como esta 
age sobre as suas decisões de compra. 
Característica de um bom vendedor: 

• Ser rápido no atendimento. 
• Ter respeito pelo cliente. 
• Ter conhecimento dos produtos vendidos 
• Saber realizar a abordagem inicial da venda. 
• Sondar o cliente para descobrir o que de fato ele deseja. 
• Saber combater as objeções e realizar o fechamento da venda. 

Depois da efetivação da venda, um bom vendedor deve sabe como agir com o 
cliente na pós-venda. 
 

10. Balconista de farmácia 

 
 

O Balconista de Farmácia é o profissional que tem maior contato com o cliente dentro 

de uma farmácia. Cabe a este profissional orientar clientes, verificar a falta de 

produtos, gerenciar o estoque, sugerir mudanças na rotina da farmácia, entre outros. 

No Curso de Balconista de Farmácia, você conhecerá quais são as funções e 

responsabilidades nesta profissão, de modo que possa desempenhar as atividades 

esperadas de forma profissional e ética. 

Ao final do Curso de Balconista de Farmácia, você estará pronto para: 

• Orientar clientes sobre o correto uso de medicamentos; 

• Ler e compreender receitas médicas; 

• Gerenciar e organizar o estoque da farmácia; 

• Atuar profissionalmente como Balconista de Farmácia. 

 

11. Barman e Barista 

           

É sucesso garantido as festas com bebidas, drinques e coquetéis coloridos e com 
elementos decorativos. O Barman, responsável pela elaboração dessas delícias, 
precisa conhecer e dominar as técnicas de preparação das bebidas e a arte de 



servir os drinques. Com este curso, você aprenderá tudo que precisa para se 
tornar um profissional diferenciado e requisitado no mercado. Você poderá 
trabalhar em bares e restaurantes ou montar sua equipe e ingressar com tudo no 
mercado de festas. 
Barista é o nome dado ao profissional que domina a arte de preparar um bom 
café expresso, drinks e bebidas à base de café. É um profissional muito 
valorizado e tem amplo mercado de trabalho; pode ser contratado por hotéis, 
restaurantes, supermercados e promotores de eventos e festas. O que você está 
esperando, capacite-se e torne-se um especialista em bebidas preparadas com 
café. 
 
 

12. Berçarista 

 
O avanço das mulheres no Mercado de Trabalho trouxe a necessidade de um espaço 

seguro e confiável, onde os filhos possam ficar enquanto suas mães trabalham. A 

figura da mãe dedicada exclusivamente a cuidar da casa e dos filhos é cada vez mais 

rara na sociedade atual.  

Cada vez mais cedo as crianças frequentam espaços escolares, tanto pela segurança 

que os pais sentem em deixá-las aos cuidados de profissionais, quanto pela grande 

oportunidade de aprendizado e vivência que estes espaços oferecem. 

Apesar do grande crescimento desta área nos últimos anos, faltam profissionais 

qualificados para atuar como Berçaristas. 

No Curso de Berçarista, oferecido pelo Cursos 24 Horas, você aprenderá qual é a 

rotina de trabalho no Berçário, os principais cuidados necessários, as brincadeiras e o 

que é necessário para ter sucesso nesta profissão tão gratificante. 

Se você gosta de crianças e se sente atraído(a) pelo ambiente escolar, o Curso de 

Berçarista vai auxiliá-lo(a) a ingressar neste mercado de trabalho promissor. 

Ao final do Curso de Berçarista, você estará pronto(a) para: 

• Interagir e passar confiança aos pais; 

• Desenvolver atividades divertidas e lúdicas para as crianças; 

• Lidar com os imprevistos que podem ocorrer em um berçário. 

 

13. Cabeleireiro(a) 

    



 

O curso profissionalizante de cabeleireira pode levar você mais longe. Aprenda passo a 

passo as técnicas para prestar um serviço de qualidade e assim fidelizar seus clientes. 

O mercado da beleza está a pleno vapor, é exigente, requintado e em constante 

inovação. Não fique para trás, seja uma cabeleireira de sucesso. 

 

Invista em si mesmo e o retorno será garantido! Torne-se um profissional de uma das 

áreas que mais têm crescido na atualidade. 

 

14. Camareira 

 
 

Faça parte do time de profissionais pertencentes ao ramo da Hotelaria. A profissão de 

Camareira tem se tornado uma das mais concorridas e valorizadas atualmente, 

justamente por se apresentar como altamente promissora. 

 

15. Chapeiro e Lancheiro 

 
Faça da atividade de Chapeiro e Lancheiro a sua nova profissão. Aprenda o que há de 

mais atual no setor de lanches rápidos. Aplicando novas técnicas, você vai preparar 

lanches muito saborosos, bem apresentáveis e de excelente qualidade. Profissionais 

competentes nesta área são altamente requisitados. 

 

16. Chaveiro 



 
A profissão de chaveiro é uma ótima opção para quem deseja trabalhar por conta 

própria. É uma atividade muito lucrativa e requer um investimento pequeno: você 

pode montar sua oficina num pequeno quiosque ou canto de um estabelecimento 

comercial e começar a ganhar dinheiro. Outra boa opção é equipar um automóvel do 

tipo utilitário e oferecer um serviço volante especializado. Afinal, sempre há alguém 

precisando fazer cópias de chaves, consertar fechaduras, abrir cadeados, etc. 

Com o curso de Chaveiro do CEBP você aprenderá a fazer cópias de chaves, consertar e 

desmontar fechaduras, abrir cadeados, e muito mais, em aulas práticas, com 

demonstração dos equipamentos mais utilizados nesta profissão. 

 

17. Churrasqueiro 

 

 

O churrasco é uma das mais populares atrações da culinária brasileira. No 
entanto, precisa ser preparado por quem entende do assunto, um especialista na 
área. Aqui está uma excelente oportunidade de você se tornar um churrasqueiro 
profissional, aprendendo as técnicas que possibilitam a transformação das carnes 
em pratos saborosos ou em um churrasco perfeito. 
 
 

18. Confeiteiro 

 
 



É a mais pura verdade quando se diz que primeiro comemos com os olhos, pois a bela 

apresentação de um alimento aguça o paladar. Com este curso, você aprenderá que a 

confeitaria mistura técnica, arte e criatividade para elaboração de produtos saborosos. 

Você vai aprender sobre os equipamentos, a confeitaria básica, a profissional até como 

fazer sofisticados produtos internacionais. 

 

19. Contadores de História 

 
 

• Você sabia que a profissão de Contador de Histórias apresentou grande crescimento 

nos últimos anos? 

• Você gostaria de conhecer histórias diversas e saber como contá-las de forma 

profissional? 

• E sabia que essas mesmas histórias são fundamentais no processo de desenvolvimento 

das crianças? 

No Curso de Contadores de Histórias, você vai conhecer as principais técnicas para 

contar histórias de uma forma divertida, lúdica e interessante para crianças e adultos. 

Além disso, conhecerá os principais tipos de narrativas utilizadas, seus autores, 

curiosidades, entre outros. 

Se você deseja entrar neste interessante mercado em expansão, aperfeiçoar-se, 

desempenhar melhor as suas atividades ou apenas saber qual é a forma adequada de 

educar seu filho, o Curso de Contadores de Histórias é ideal para você. 

 

 

 

20. Contabilidade Básica 

 
Ao longo do tempo o papel da contabilidade deixou de ser apenas o de registro de 

créditos ou débitos, para transformar-se em uma importante ferramenta de apoio às 

empresas. 

Neste curso você aprenderá os elementos básicos da contabilidade, técnicas de 

escrituração e registro, termos utilizados, entre outros. 

Se você está iniciando sua carreira na área, montando uma pequena empresa, quer 

simplesmente conhecer sobre o tema ou já trabalha e deseja obter uma atualização 

profissional, este é o curso ideal. 

 

21. Corretor de Imóveis 



 
 

O mercado imobiliário está entre os mais aquecidos no país e os que mais geram 

oportunidades de crescimento financeiro. Para se tornar um corretor de imóveis 

competente, é preciso ter conhecimento do mercado, saber negociar e vislumbrar 

oportunidades. É preciso ter um diferencial. Capacite-se, surpreenda seus clientes com 

seu atendimento. Seja mais que um corretor, especialize-se e torne-se um consultor 

ou assessor de investimentos imobiliários. 

 

22. Corte e costura 

 
 

A profissão de costureira exige conhecimento técnico e prático que, juntos, 

transformam um simples tecido em belas produções de moda. Capacite-se com os 

Cursos CPT. Os cursos são práticos e mostram passo a passo como se tornar uma 

costureira profissional, podendo trabalhar como autônoma ou para empresas do ramo 

de confecções, quem sabe até criar sua própria grife. As oportunidades são enormes! 

 

23. Cozinheiro 

 
 

Seja um especialista na cozinha. Aprenda a fazer receitas deliciosas para conquistar 

seus clientes, familiares e amigos. Profissionalize-se na área e seja um cozinheiro de 



mão cheia. Fazendo este curso, você poderá trabalhar como autônomo, em 

restaurantes, residências, bares, buffets e ainda montar seu próprio negócio. 

 

24. Customização 

   
 

A customização de roupas é uma técnica muito usada por estilistas famosos, que 

tranformam a moda repaginando estilos com composições de peças. O Curso de 

Customização oferece uma linguagem prática e dinâmica para quem quer aprender ou 

mesmo aperfeiçoar as técnicas de customização, com o objetivo de transformar uma 

roupa básica em uma peça exclusiva, personalizada e seguindo as últimas tendências 

da moda. 

O objetivo do Curso de Customização de Roupas é capacitar o aluno quanto à criação 

de roupas customizadas seguindo as tendências atuais do mundo da moda. Com aulas 

práticas e dicas exclusivas, o aluno aprende a identificar os melhores materiais e 

métodos de customização, podendo desenvolver um trabalho altamente lucrativo, 

oferecendo peças exclusivas e personalizadas ao mercado. 

 

25. Cuidador (a) de Idosos 

      
Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, cresce muito a necessidade de 

profissionais para cuidar de idosos. É, sem dúvida, a profissão que mais cresce e irá 

crescer nos próximos anos. Você poderá trabalhar como autônomo, como 

empreendedor individual, ou ser contratado para cuidar de idosos. Curso importante, 

também, para aqueles que são parentes e amigos e querem cuidar dos seus idosos. 

Cuidador de Idosos, a profissão do momento e mais, ainda, de futuro. Para você 

trabalhar como autônomo, como microempreendedor individual ou como contratado. 

 

 

26. Culinária regional 



  
 

A gastronomia é um segmento que, além de chamar a atenção pela criatividade na 

combinação de ingredientes e sabores, é também uma área com destaque comercial e 

que pode render boas oportunidades de negócios. 

 

27. Decoração 

 
 

A grande maioria das pessoas tem dificuldades na hora de decorar um imóvel. Isso 

porque muitas vezes tentamos aplicar estilos que não combinam com o nosso lar, 

tornando o ambiente “brega” ou impessoal. Além disso, muitas vezes não conhecemos 

regras básicas de combinação, proporção e distribuição. 

Uma outra dificuldade que encontramos é a de conciliar a decoração que desejamos 

com o orçamento disponível. Uma boa Decoração não precisa custar caro. 

Foi pensando nessas dificuldades que a equipe do Cursos 24 Horas desenvolveu o 

Curso de Decoração. Nesse curso, vamos aprender o que é proporção, distribuição, 

espaço, como decorar imóveis próprios e alugados, como organizar reformas, quais 

são as cores mais adequadas para cada cômodo, quais são os móveis ideais e muito 

mais! 

Você poderá identificar qual é o estilo de Decoração que mais lhe agrada e 

como elaborar uma boa decoração sem precisar gastar muito. 

 

28. Decorador(a) de bolos 

 

Com o aumento da expectativa de vida dos brasileiros, cresce muito a 
necessidade de profissionais para cuidar de idosos. É, sem dúvida, a profissão 
que mais cresce e irá crescer nos próximos anos. Você poderá trabalhar como 



autônomo, como empreendedor individual, ou ser contratado para cuidar de 
idosos. Curso importante, também, para aqueles que são parentes e amigos e 
querem cuidar dos seus idosos. 
 
 

29. Digitação 

 

 
Digitar bem, de forma correta e veloz, é uma característica que, em longo prazo, 

economiza tempo e melhora a produtividade e qualidade do trabalho produzido. 

Seja para navegar na internet, escrever emails, textos, produzir planilhas ou 

documentos, a habilidade em digitar rapidamente e corretamente é um fator 

fundamental para se atingir os objetivos propostos. 

 

 

 

30. Decoração 

 
A grande maioria das pessoas tem dificuldades na hora de decorar um imóvel. Isso 

porque muitas vezes tentamos aplicar estilos que não combinam com o nosso lar, 

tornando o ambiente “brega” ou impessoal. Além disso, muitas vezes não conhecemos 

regras básicas de combinação, proporção e distribuição. 

Uma outra dificuldade que encontramos é a de conciliar a decoração que desejamos 

com o orçamento disponível. Uma boa Decoração não precisa custar caro. 

Foi pensando nessas dificuldades que a equipe do Cursos 24 Horas desenvolveu o 

Curso de Decoração. Nesse curso, vamos aprender o que é proporção, distribuição, 

espaço, como decorar imóveis próprios e alugados, como organizar reformas, quais 

são as cores mais adequadas para cada cômodo, quais são os móveis ideais e muito 

mais! 

Você poderá identificar qual é o estilo de Decoração que mais lhe agrada e 

como elaborar uma boa decoração sem precisar gastar muito. 

 

31. Departamento Pessoal 

 



Antigamente apenas empresas de grande porte se davam ao luxo de manter um 

Departamento Pessoal. Porém ao longo dos anos, cada vez mais empresas de médio e 

pequeno porte tomaram conhecimento da importância de tal departamento. 

Seja para recrutar novos empregados, auxiliar os atuais ou cuidar de admissões ou 

desligamentos, a verdade é que o departamento pessoal está ganhando cada vez 

mais espaço nas empresas modernas. Juntamente com o crescimento, surge a 

necessidade de profissionais capacitados para trabalhar no Departamento Pessoal. 

O profissional do Departamento Pessoal moderno deve conhecer as leis trabalhistas, 

direitos e deveres de empregados e empregadores, além de saber fazer cálculos 

diversos, como de horas extras, férias, 13o salário, adicionais, entre outros. 

 

32. Depilação 

 

 
Conquiste sua liberdade financeira, trabalhe como depiladora. A depilação é sinônimo 

de beleza, higiene e saúde. Não só as mulheres são adeptas a essa prática, os homens 

também estão aderindo a essa moda por uma questão de higiene e facilidade. 

Aprenda as técnicas e torne-se um profissional diferenciado no mercado. Trabalhe de 

forma autônoma, faça seu horário e datas. 

 

Com este Curso, você irá aprender diversos procedimentos e técnicas que irão agregar 

cada vez mais profissionalismo ao seu trabalho de depiladora. 

 

33. Doceiras(os) 

 
 

 

Esta é a oportunidade que faltava para você fazer um curso de doceira. Prepare doces 

deliciosos para seus clientes, amigos e familiares. Faça dessa atividade uma profissão, 

trabalhe em casa, faça seu horário, controle sua produtividade e tenha lucro. Aprenda 



a fazer receitas práticas, rápidas e deliciosas. Aprimore seus conhecimentos e seja uma 

profissional reconhecida. 

Faça este curso e veja como é fácil obter sucesso aliado à excelente remuneração, 

trabalhando em sua própria casa. 

 

34. Eletricista predial 

 

    
 

O profissional eletricista pode trabalhar na área comercial, industrial ou em 

residências. Por isso, ele é muito procurado e bem pago por seus trabalhos. O curso de 

Eletricista do Instituto Monitor traz todas as informações para fazer de você um 

profissional completo e preparado para atuar em qualquer ramo de atividade, ou 

mesmo para ser dono do seu próprio negócio. Você aprenderá a projetar, executar e 

fazer manutenção de instalações elétricas residenciais, comerciais e industriais e 

poderá atender às mais diversas solicitações, destacando-se como excelente 

profissional. 

 

35. Encanador predial 

               

 
Executar trabalhos de construção, reformar e manutenção de obras civis, no que se 

refere à instalação hidráulica de água fria, quente, esgoto e de combate a incêndio, de 



acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e 

saúde. 

- Interpretar projetos de instalações hidrossanitárias 

- Elaborar cronograma das etapas de serviço  

- Elaborar orçamento de acordo com projeto 

- Utilizar equipamento de proteção individual 

- Descartar materiais de acordo com normas ambientais 

- Armazenar materiais das instalações hidrossanitárias, de acordo com normas 

técnicas, de segurança e recomendações do fabricante 

- Transportar materiais, considerando normas de segurança, de saúde e 

recomendações do fabricante 

- Locar as instalações hidrossanitárias a serem executadas 

- Cortar tubos de acordo com a instalação a ser executada 

- Executar acoplamentos entre tubos, conexões e dispositivos hidráulicos 

- Montar instalações hidrossanitárias de acordo com o projeto 

- Realizar manutenção em instalações hidrossanitárias 

 

36. Florista 

    
As flores embelezam qualquer ambiente e trabalhar com elas, além de ser prazeroso, 

pode ser muito rentável, visto que a profissão de Florista tem sido cada vez mais 

valorizada no mercado. Quem sabe montar arranjos de flores e ornamentar 

ambientes, de maneira diferenciada e bem executada, tem seu espaço garantido. 

Com este curso, você aprenderá as técnicas para se tornar um excelente florista. 

Aproveite! 

 

37. Fotografia 

 
O curso de Fotografia, oferece ao profissional a oportunidade de aperfeiçoamento em 

atividades desenvolvidas pelos profissionais que atuam como fotógrafos. 

 

38. Garçon e Garçonete 



 
 

Atendimento é tudo. E quando se trata do profissional garçom é essencial. Invista na 

sua profissão, aprenda técnicas para conseguir um perfeito atendimento e encantar 

seu cliente. Um garçom tem muitas oportunidades de trabalho, o mercado é muito 

amplo. Restaurantes, bares, boates, buffets, hotéis, são grandes as oportunidades para 

quem entende do que faz. Profissionalize-se! 

 

Com os conhecimentos adquiridos neste curso, você aprenderá as principais técnicas 

para profissionalizar-se como garçom. 

 

 

39. Gestão Hoteleira 

 
A Hotelaria tem crescido consideravelmente e oferecido inúmeras oportunidades de 

emprego aos brasileiros, mas para conseguir uma boa colocação nesta área, 

principalmente visando os grandes eventos como as Olimpíadas de 2016, é preciso 

estar preparado. 

 

O Curso de Gestão Hoteleira foi criado para quem deseja atuar na Administração de 

um Hotel e pode ser feito tanto por quem já trabalha na área, como pelos que 

desejam ingressar neste mercado tão promissor. 

 

Durante o curso, você conhecerá os diferentes tipos de hospedagens, suas 

características, vantagens, além de aprender a administrar os setores de Marketing, 

RH, Eventos, entre outros. 

 

E mais: 

• Conheça como funcionam e saiba como administrar Hotéis, Pousadas, Flats e Resorts; 

• Saiba como atender às necessidades de diferentes hóspedes; 

• Conheça as perspectivas e estratégias deste setor para os próximos anos. 

 

40. Informática Básica 



 
O computador surgiu como uma ferramenta para facilitar as tarefas do dia a dia. 

Apesar disso, muitas pessoas não sabem utilizar alguns recursos e programas simples, 

gerando, em alguns casos, vergonha e constrangimento. 

 

Ter conhecimento básico de informática é um requisito mínimo para a maior parte 

dos cargos disponíveis no mercado de trabalho. Digitar um texto, criar uma pequena 

planilha, conhecer quais peças formam um computador e navegar de forma segura 

pela internet são conhecimentos básicos, mas essenciais a quem busca ter sucesso na 

vida pessoal e profissional. 

 

Se você não sente plena confiança na hora de comprar ou utilizar um computador ou 

notebook, o Curso de Informática Básica trará os conhecimentos básicos para que 

você possa conhecer como utilizar os principais recursos de seu computador. 

 

• Aprenda a escolher um computador ou notebook adequado às suas necessidades; 

• Saiba como se proteger de Vírus e outras ameaças virtuais; 

• Aprenda a baixar e instalar programas diversos; 

• Conheça os principais aplicativos e como criar documentos e planilhas; 

• Conheça as redes sociais e saiba como utilizá-las. 

 

 

41. Introdução a Internet 

 
 

O curso de Introdução à Internet oferece às pessoas de todas as áreas conhecimentos 

elementares de Internet, suas tecnologias e muito mais. 

A Internet é um conjunto de redes interconectadas que permite a interligação entre 

computadores, facilitando a comunicação entre as pessoas e o compartilhamento de 

informações, dados, documentos e recursos. 

Em um mundo globalizado e conectado, é praticamente impossível o amplo 

desenvolvimento de empresas e negócios sem a participação determinante da 

internet, o que inlcui a figuração em sites, redes sociais e a comunicação massiva em 



tempo real. Além das facilidades de contato imediato mesmo entre pessoas distantes, 

hoje em dia, dentre as exigências do mercado de trabalho, está o conhecimento em 

internet, sem o qual dificilmente o candidato consegue obter uma boa colocação. 

 

42. Jardinagem 

    
 

O profissional jardineiro é responsável por criar, transformar e manter a beleza dos 

jardins nas residências, praças, clubes, empresas e espaços públicos. É uma profissão 

com espaço garantido no mercado. Não perca tempo, qualifique-se. Aprenda passo a 

passo as técnicas de plantio, além de estratégias para criação e manutenção de jardins 

harmoniosos. 

Ao fazer este curso, você aprenderá as técnicas e os princípios fundamentais para 

desempenhar com sucesso a profissão de jardineiro. 

 

43. Maquiagem 

 

   
 

Por trás de uma boa maquiagem existe um profissional dedicado, criativo e bem 

capacitado. Uma maquiagem bem feita tem poder de transformar uma pessoa, corrigir 

imperfeições e torná-la mais confiante e mais bonita. Com este curso, você vai ver que 

a profissão de maquiador vai muito além de passar um batom, uma sombra e um 

blush. Você vai conhecer sobre visagismo, os tipos de pele, os tipos de beleza e a partir 

destes conhecimentos, aplicar na prática a arte da maquiagem. Assim, você se tornará 

um profissional diferenciado. Invista em você! 

Com este curso, você aprenderá as técnicas de maquiagem e verá como uma 

maquiagem bem feita faz diferença para a satisfação de suas clientes. 

 

 

44. Manicure e Pedicure 



   
 

Unhas bem feitas, bem pintadas e cuidadas causam uma ótima impressão. Invista em 

uma profissão que é sucesso absoluto entre as mulheres e que hoje, também, vem 

agradando muito aos homens. Aprenda, passo a passo, todas as técnicas para fazer 

uma unha perfeita e atraente. Invista na profissão de manicure e pedicure e seja uma 

profissional requisitada no mercado. 

Ao fazer este curso, você irá desempenhar muito melhor o seu trabalho e perceberá 

como técnicas bem executadas fazem toda diferença no processo final. 

 

45. Marcenaria 

 
 

 

Invista em você! Mostre suas habilidades profissionais. Torne-se um profissional da 

marcenaria, aprendendo de forma prática as técnicas para trabalhar com madeiras e 

elaborar diversos modelos de móveis. Monte seu próprio negócio ou esteja apto para 

trabalhar junto às fábricas de móveis. 

 

46. Massagista 

    
 



Os hotéis, os resorts, os spas, as clínicas de repouso e as clínicas de estética oferecem 

os serviços de massagens e estão constantemente cheias de clientes. Torne-se um 

profissional massoterapeuta; aprenda a realizar as manobras de massagens de forma 

correta e precisa. Especialize-se, domine as técnicas e seja um profissional de sucesso. 

 

47. Operador de caixa 

 
O operador de caixa é o último contato que o cliente tem dentro de um 

estabelecimento comercial. Este funcionário é responsável pelo recebimento das 

compras e dos pagamentos em dinheiro ou cartões. 

Várias são as oportunidades para um operador de caixa: supermercados, lojas de 

conveniência, restaurantes, comércio em geral. 

Nesta profissão é muito importante ter atenção, pois lidando com dinheiro todo o 

tempo, no fim do expediente serão prestadas contas dos produtos que saíram e do 

dinheiro que entrou. É importante ter conhecimento em matemática, para efetuar 

contas básicas de adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Neste curso o aluno receberá noções de operação de caixa, abertura, tipos de 

pagamentos, até o fechamento do dia. 

O Operador de Caixa é o profissional que tem como responsabilidade receber valores, 

controlar números, atender o público e produzir relatórios. 

Há grandes oportunidades no mercado de trabalho aos Operadores de Caixa. Seja em 

um Banco, Supermercado, Farmácia, ou em qualquer comércio, sempre há ao menos 

um Operador de Caixa trabalhando. 

Se você gosta de trabalhar diretamente com o público e se identifica com essa 

profissão, o Curso de Operador de Caixa vai ensinar tudo o que você precisa saber 

para ter sucesso neste mercado. Você conhecerá a rotina de trabalho, técnicas de 

atendimento, como abrir e fechar o caixa, entre outros. 

 

48. Operador de telemarketing 

   
 

Uma das ferramentas mais eficazes e estratégicas para coleta de informações, venda 

de produtos e serviços ao público são os Call Centers ou telemarketings. O profissional 

de telemarketing pode atuar em várias áreas. A cada dia, mais empresas precisam 



contratar e treinar funcionários para essa atividade. Antecipe-se e prepare-se para as 

oportunidades! 

 

49. Padeiro 

 

    
 

As padarias estão entre os estabelecimentos comerciais que mais têm se modernizado 

nos últimos tempos. A profissão de padeiro é muito valorizada. No entanto, para 

alcançar o sucesso, é necessária intensa profissionalização. Com este curso, você que 

quer ser padeiro ou você que já exerce a profissão, aprenderá sobre os equipamentos, 

as técnicas mais simples de panificação até a elaboração de produtos sofisticados. 

 

50. Pedreiro 

     
 

O curso de Pedreiro, oferece ao participante as noções dos principais conceitos e 

técnicas utilizadas em obras e muito mais. 

 

51. Petróleo e gás 

 
 

A grande expansão da indústria do Petróleo e Gás, principalmente após a descoberta 

das reservas do pré-sal, gerou uma grande demanda de profissionais especializados na 



área. No entanto, as empresas enfrentam sérias dificuldades para encontrar 

candidatos qualificados e aptos a exercer as atividades profissionais exigidas. 

Trabalhar em uma plataforma de petróleo é uma atividade que exige treinamento. 

Além de competências específicas, é necessário que o candidato tenha uma visão geral 

sobre como funciona o processo de produção e refino do petróleo. 

O Curso de Petróleo e Gás introduz os alunos nesta área do conhecimento e apresenta 

as áreas de trabalho, as funções existentes em uma plataforma de petróleo, quais são 

as competências exigidas e esperadas, entre outros. 

 

52. Pintura em tecido 

 
Muitas pessoas já encontraram uma fonte de renda extra através da técnica de 

pintura em tecido, elas criam trabalhos bonitos e conseguem comercializar os itens. As 

peças de decoração são beneficiadas com a pintura em tecido, elas ganham requintes 

de personalidade. 

 

53. Pintor predial 

   
 

Pintura em Alvenaria: preparo; limpeza; proteção; aplicação de fundo; lixamento; 

retoques; aplicação de tintas; aplicação de massa corrida a óleo . Pintura Decorativa: ; 

texturas e grafiatto. Aplicação de tintas. 

 

54. Porteiro 



    
Empresas, escolas, hospitais, hotéis, clubes, condomínios residenciais e comerciais 

necessitam de porteiro, por isto, este profissional é altamente requisitado no mercado 

de trabalho. 

Com os conhecimentos certos e a capacitação repassada neste curso o seu sucesso 

profissional será garantido. 

 

55. Primeiros Socorros 

 
Após presenciar um acidente: 

• Você gostaria de ajudar a vítima, mas não sabe como? 

• Tem medo de tocar no acidentado e agravar os ferimentos? 

Segundo o Código Penal Brasileiro, no artigo 135, deixar de prestar socorro à vítima 

de algum acidente ou pessoa em perigo, podendo fazê-lo, é crime. Neste curso você 

aprenderá como prestar este valioso socorro, que pode salvar vidas. 

 

Todos estamos sujeitos a sofrer ou presenciar acidentes. Diante de um fato como 

este, temos a tendência de agir mais com a emoção do que com a razão, socorrendo a 

vítima de forma inadequada e sem a aplicação de qualquer conhecimento básico em 

primeiros socorros. Essas condições quase sempre proporcionam o agravamento do 

estado da vítima, podendo gerar sequelas permanentes e até risco de morte. 

 

Existem procedimentos simples para cada tipo de acidente, que quando aplicados 

corretamente, podem evitar sequelas e salvar vidas. 

 

No Curso de Primeiros Socorros você vai aprender como proceder em acidentes com 

crianças ou adultos, envolvendo afogamento, asfixia, hemorragias, insolação, AVC, 

infarto, choques, ferimentos, fraturas, queimaduras, convulsões, entre outros. 

Conheça o modo correto de agir em acidentes de trânsito e catástrofes naturais. 

 

Neste curso, você também aprenderá sobre: 

• A Posição Lateral de Segurança (PLS). 

• O Exame Primário e Secundário de uma vítima. 

• Paradas Cardiorrespiratórias, Acidentes Domésticos e outros. 



• Como Transportar a Vítima de um Acidente. 

• Quais itens incluir em um Kit de Primeiros Socorros. 

 

56. Produção de eventos 

   
 

O objetivo desse curso é ensinar sobre como produzir, classificar e organizar um 

evento, mostrar como acontece o planejamento estratégico, apresentar a importância 

da recepcionista e ainda, o gerenciamento de uma equipe. 

 

 

57. Recepcionista de hotel 

 
falta de mão de obra qualificada é um dos principais desafios à expansão do setor de 

Hotelaria, que deve receber bilhões em investimentos nos próximos anos, visando 

principalmente os grandes eventos como as Olimpíadas de 2016 no Brasil. 

Estima-se que até 2020 o mercado de Turismo movimentará 5 bilhões de dólares em 

todo mundo. Impulsionado por esse crescimento, o Setor de Hotelaria é uma grande 

promessa de contratações, principalmente no Brasil. 

Pensando nisso, o Cursos 24 Horas oferece o Curso de Recepcionista de Hotel, que 

proporciona uma ampla formação, abrangendo tópicos desde a origem da profissão 

até as habilidades e competências necessárias para atuar neste setor. 

E mais: 

• Conheça os meios de hospedagem disponíveis e suas características; 

• Saiba como está o mercado de trabalho na área; 

• Aprenda a identificar oportunidades de crescimento neste ramo; 

• Conheça a rotina e os procedimentos de um profissional Recepcionista de Hotel. 

 

 

58. Recepcionista empresarial 



 
O curso de recepcionista é direcionado para profissionais que desejam atuar nos mais 

diversos setores do mercado de trabalho, desde que seja com atendimento a clientes 

e/ou ao público em geral, de forma interna ou externa. É indicado também para 

pessoas que querem aprender a se comunicar melhor, seja por meio da linguagem oral 

ou da linguagem escrita. Os conhecimentos adquiridos no curso podem ser aplicados 

em diversas áreas da vida pessoal e profissional do aluno, sobretudo os tópicos de 

confidencialidade e relacionamento interpessoal. 

O cursista irá aprender as tarefas de rotina de uma recepcionista de empresa. 

O mercado de trabalho  está propício especialmente nas Imobiliarias, 

Construtoras, Representações, Lojas, Fábricas, Oficinas, Ag. de Turismo,etc. 

 

 

59. Recrutamento e seleção de pessoas 

 
 

Recrutamento é o conjunto de técnicas e procedimentos para atrair  candidatos 

qualificados e capazes de ocupar cargos dentro de uma empresa. 

 

Os funcionários são os principais responsáveis pelo sucesso ou fracasso de qualquer 

empresa. Ao longo dos últimos anos, os departamentos de Recrutamento e Seleção 

ganharam espaço e importância em empresas dos mais diversos tamanhos. 

 

Quando um erro ocorre durante o processo de Seleção, todos perdem: 

• A empresa perde, pois gastou dinheiro em um funcionário que não trouxe o retorno 

esperado. 

• O funcionário perde, pois fica logo desempregado e precisa procurar um novo 

emprego. 

• Os responsáveis pela seleção perdem, pois mostram que não estavam devidamente 

qualificados para desempenhar esta função. 

Cada vez mais empresas tomam conhecimento do quanto é importante selecionar 

corretamente seus colaboradores, por isso investem em profissionais capazes de 

Recrutar e Selecionar com eficiência. 

Ao concluir este curso on-line, você estará pronto(a) para: 

• Selecionar os candidatos mais competentes. 



• Descrever cargos visando um recrutamento eficaz. 

• Anunciar vagas, triar currículos, conduzir entrevistas. 

• Aplicar e avaliar questionários e dinâmicas de grupo. 

• Identificar e evitar os candidatos não qualificados. 

 

O objetivo desse curso é ensinar sobre a melhor forma de selecionar indivíduos com 

competências mais adequadas para beneficiar a empresa. Entenda a estrutura e 

planejamento do RH, aprenda a treinar e desenvolver colaboradores, além de estudar 

informações importantes sobre todo o processo seletivo. 

 

 

60. Refrigeração 

    
O curso de refrigeração será ofertado em vários níveis. Um  deles será o de  

manutenção e reparos de refrigeradores domésticos vamos falar sobre geladeiras, 

refrigeração em geladeiras, suas partes, manutenção e reparos. O curso conta com 

instruções de manutenções elétricas até mesmo uma troca completa do fluido 

refrigerante. 

Nesse curso também será trabalhado no nível II, o curso de Refrigeração e Ar 

Condicionado traz tudo que você precisa para dominar e conhecer essa profissão, 

desde o nível mais básico até os níveis mais avançados. Todos os tópicos do curso são 

ricamente ilustrados, tornando o estudo e aprendizado fácil e objetivo. Este é o curso 

que não deve faltar para profissionais e estudantes da área. 

 

 

61. Salgadeiro(a) 

 

 



 

Este é o curso ideal para você que já trabalha ou que deseja iniciar o trabalho como 

salgadeira. Você vai aprender a preparar petiscos deliciosos para festas, reuniões, 

lanchonetes, padarias, entre outros. Nessa profissão, você terá oportunidade de 

trabalhar em casa, fazer seu horário, controlar sua produtividade e ter um bom lucro. 

 

 

62. Secretariado Escolar 

 
A Secretaria Escolar é o setor responsável pela execução de todos os procedimentos 

relacionados à legislação e documentação escolar. É uma área de suma importância 

para que a escola possa funcionar corretamente. 

Dentre as responsabilidades do profissional atuante na Secretaria Escolar, estão 

manter atualizados os documentos da escola, incluindo de alunos e ex-alunos, 

planejar, avaliar e controlar as atividades da secretaria em conjunto com a direção da 

escola, emitir documentos, controlar presenças, entre outros. 

Fazendo o Curso de Secretariado Escolar você estará pronto para: 

• Atuar profissionalmente na Secretaria de uma escola; 

• Auxiliar a Direção da Escola nas decisões relacionadas à Secretaria; 

• Emitir documentos e declarações, entre outros. 

 

63. Secretariado Executivo 

 
 

A função de secretária é essencial para o dia a dia de uma empresa. Seu papel vai 

muito além de atender telefone, administrar agenda e recepcionar clientes. Fazendo 

este curso, você vai ver como as funções de uma secretária são estratégicas. Você vai 

aprender a tomar decisões rápidas, interagir, antecipar e resolver problemas. Nesta 

profissão, cada vez mais valorizada, você poderá se destacar e ter sucesso. 

 

64. Segurança eletrônica 

 



 
 

O Mercado de segurança eletrônica está em alta e atualmente é o mais rentável 

devido a necessidade atual dos empreendimentos, residências, prédios, comércios e 

indústrias em coibir ações de bandidos. 

Faça uma boa economia executando você mesmo os serviços em sua casa ou comércio 

ou até mesmo monte sua própria prestação de serviço de instalação de segurança e 

vigilância eletrônica para prestar serviço de instalador de segurança eletrônica em sua 

localidade. 

 

65. Segurança Particular 

      
Segurança Privada é a área responsável pela preservação das pessoas, do patrimônio 

e pelo transporte de valores. 

O profissional que atua neste segmento deve ter um amplo conhecimento das 

ferramentas de trabalho, além de saber como enfrentar os desafios presentes no dia a 

dia. 

O avanço da tecnologia também faz com que este profissional precise se atualizar com 

frequência. Novas técnicas e equipamentos são criados e lançados todos os dias com a 

finalidade de inibir a criminalidade e facilitar o trabalho na área de Segurança Privada. 

Quando falamos em Segurança Privada, podemos dizer que a mesma refere-se às 

empresas especializadas em serviços de segurança e proteção nos setores privados ou 

até mesmo em empresas públicas a nível terceirizado e / ou em empresas particulares. 

Cabe enfatizar que referidas empresas têm uma administração do tipo militarizada, 

devido à utilização de uniformes, enquadrados dentro das especificações exigidas pela 

Lei 7.102, de 20 de junho de 1983. 

 

 

66. Segurança do Trabalho 



 
A Segurança do Trabalho é a área que zela pela saúde do trabalhador, evitando 

doenças, acidentes e oferecendo meios adequados de proteção. No Brasil, o número 

de acidentes trabalhistas ainda é muito elevado e, como consequência, diversas 

empresas oferecem oportunidades para quem deseja trabalhar na área. 

 

Empresas dos mais diversos tamanhos estão tomando consciência da importância de 

proporcionar uma melhor qualidade de vida aos seus funcionários. 

 

Acidentes de trabalho sempre resultam em prejuízos para: 

• O Funcionário, que pode ter sérios problemas de saúde; 

• A Família, que tem seu padrão de vida reduzido; 

• O Empregador, que além de perder mão de obra, deve pagar indenizações. 

• A Sociedade, que sustenta inválidos e dependentes por meio da Previdência Social. 

É por isso que Segurança do Trabalho é uma das áreas que mais cresce e emprega a 

cada ano. 

Neste curso aprenda como montar Mapas de Riscos, planos de Proteção, Prevenção, 

Inspeção e Supervisão. Conheça quais são as responsabilidades do profissional da área, 

saiba como orientar os funcionários da empresa. 

Conheça todas as Normas Regulamentadoras (NRs), programas de prevenção como 

PPRA, PCMSO. Aprenda também sobre Higiene e Ergonomia do trabalho neste 

curso que é classificado como Livre, e portanto pode ser feito por qualquer pessoa que 

queira conhecer mais sobre a área ou atualizar-se. 

 

67. Serigrafia 

 
 

Camisetas com estampas localizadas não saem de moda e são um excelente negócio. 

No curso do CEBP  ensinará como montar uma estrutura simples para a execução da 

estamparia a quadro. Além da montagem da estrutura, serão realizadas a aplicação de 

4 tipos de estampas: feminina, masculina, esportiva e política, em camisetas utilizando 

facilidades técnicas e práticas.  



O objetivo é possibilitar o desenvolvimento de habilidades e conhecimentos em cada 

etapa do processo desta técnica, adquirindo em pouco tempo autonomia para 

estampar e orientar profissionais da área ou exigir qualidade do seu fornecedor de 

estampas. 

 

68. Soldador 

 
 

Este Curso é direcionado para jovens em busca de qualificação profissional, 

profissionais que atuam ou desejam trabalhar na área de soldagem, profissionais da 

área de manutenção, soldadores, engenheiros e técnicos. profissionais das áreas da 

indústria e metalúrgica, que desejam aperfeiçoar seus conhecimentos e demais 

interessados. 

Este curso objetiva capacitar profissionais de diversas áreas do conhecimento e 

estudantes que desejam atualizar-se no assunto, que estão em busca de novos 

desafios, e desejam obter maior aprendizado sobre o tema. 

 

69. Sorveteria 

    
De fácil elaboração e combinação de sabores, o sorvete vem se tornando uma 

alternativa de negócios em franco crescimento. No entanto, todo mundo pensa que 

sorvete preparado artesanalmente dá muito trabalho e não apresenta cremosidade. 

Com o nosso curso, ministrado CEBP, você certamente mudará de opinião.  

Sem o uso de maquinário especializado e através de aulas didáticas, a nossa proposta 

é que você aprenda bases super cremosas, para a produção de sorvetes artesanais 

com diversos sabores, sejam eles com características gourmets, funcionais, nobres ou 

mais acessíveis. Vale a pena investir e aprender a produzir esse alimento saboroso, 

refrescante e de alto poder comercial! 

 

70. Supervisor de Vendas 



 
O curso de Supervisor de Vendas, por meio da Educação a Distância, oferece ao 

participante além da possibilidade de se capacitar a oportunidade de transmitir 

conhecimento adquirido ao demais colaboradores através de uma gestão de equipe 

eficiente e focada em resultado. 

 

71. Técnicas em Vendas 

 
A área de Vendas é uma das mais importantes dentro de uma empresa, afinal, ter 

bons vendedores pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de uma 

corporação. Justamente por isso é que o departamento de Vendas quase sempre é o 

que concentra as melhores remunerações. 

Neste curso você vai conhecer técnicas simples e eficazes para vender mais e melhor. 

 

               


