Desde 1999, mais de

600 mil

pessoas capacitadas

Portfólio
Para o Governo
Para o Mercado
Para Você
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Por que investir em
formação profissional?

Qualificar para o primeiro emprego
Promover a reciclagem laboral
Desenvolver competências demandadas pelo mercado
Melhorar a qualificação da mão de obra
Contribuir para o desenvolvimento de carreiras
Incentivar troca de conhecimento e experiências
Alcançar resultados pessoais e laborais
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Quem somos

Onde estamos

O Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec) é uma sociedade civil de direito
privado, sem fins lucrativos, tendo como missão regimental a promoção da pesquisa,
do ensino, da extensão e da inovação tecnológica voltadas ao desenvolvimento
sustentável.

As unidades operacionais do Instituto Centec estão sediadas em 35 municípios do
Estado do Ceará. Tal capilaridade proporciona ao Instituto Centec o cumprimento de
sua missão tendo em vista que nos municípios em que o Instituto Centec atua há
grande demanda pelos serviços que presta.

É um centro de referência em educação profissional e tecnológica que atua em
parceria com instituições públicas, privadas ou do terceiro setor.
É qualificado pelo Governo do Estado do Ceará como Organização Social, podendo
receber tal qualificação tanto dos municípios cearenses, quanto dos Governos
Federal e Estadual.
Desde sua criação, em 1999, foi responsável por mais de 600 mil pessoas qualificadas
nas modalidades de ensino superior tecnológico, ensino técnico de nível médio e
de formação inicial e continuada, realizados em mais de 38 municípios do Estado do
Ceará, distribuídos nas suas 14 macrorregiões de planejamento.
Assim, o Instituto Centec tem amparo legal, estrutura operacional e experiência
comprovada para prestar serviços de qualidade e credibilidade em sua linha de
atuação para entes públicos, privados e do terceiro setor, por meio de convênios,
contratos de gestão, além de contratos de prestação de serviços técnicos respaldados
em certames licitatórios ou com dispensa de licitação.

Sede
Fortaleza

Fatec Cariri
Juazeiro do Norte

Fatec Sertão Central
Quixeramobim

CVTEC
Barbalha, Crato e São Gonçalo do Amarante

CVT
Acaraú, Amontada, Aracoiaba, Beberibe, Boa Viagem, Brejo
Santo, Campos Sales, Canindé, Fortaleza, Fortim, Granja,
Horizonte, Iguatu, Ipaumirim, Ipu, Itaiçaba, Jucás, Limoeiro do
Norte, Maracanaú, Maranguape, Massapê, Mauriti, Missão Velha,
Piquet Carneiro, Quixeré, Santa Quitéria, São Benedito, Tabuleiro
do Norte, Tauá, Viçosa do Ceará.
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O que fazemos

Educação profissional tecnológica de graduação
e pós-graduação
Cursos Superiores reconhecidos pelo MEC

Educação profissional técnica de nível médio
Cursos Técnicos de Nível Médio reconhecidos pelo
Conselho de Educação do Ceará

Formação inicial e continuada
Cursos de qualificação profissional presenciais e de curta duração

Consultoria técnico-científica
Serviços técnicos especializados focados nas expertises do Centec

Assistência técnica e extensão tecnológica

Análises e treinamentos laboratoriais
Focados na disponibilidade dos laboratórios do Centec

Treinamento in company
Projetos customizados em função da demanda

Cursos Lato sensu - pós-graduação e MBA
Cursos de especialização focados nas necessidades do mercado

Processos seletivos

Realização de concursos e seleções públicas

Contratos de gestão
Amparados pela Lei das Organizações Sociais

Em áreas que o Centec tem expertise

Elaboração de projetos de financiamento
Para captação de recursos para investimentos privados

Gestão e execução de ações de responsabilidade social
corporativa

Incubação de empresas inovadoras
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Nossos colaboradores efetivos

Cursos superiores de tecnologia

Doutores

Ensino
Fundamental

Ensino
Médio

Educação profissional e tecnológica

Mestres

13

37

28

248

49

Colaboradores

51

Especialistas

Fatec Sertão Central (Quixeramobim)
Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio
Curso Superior de Tecnologia em Alimentos
Curso de Especialização Lato Sensu
Fatec Cariri (Juazeiro do Norte)
Curso Superior de Tecnologia em Alimentos
Curso Superior de Tecnologia em Irrigação e Drenagem
Curso Superior de Tecnologia em Manutenção Industrial
Curso Superior de Tecnologia em Saneamento Ambiental
Cursos de Especialização Lato Sensu

11

Técnicos de
Nível médio

59

Graduados

Especialistas em várias áreas de atuação

Experiências e vivências em ambiente
rurais e urbanos

Sólida formação acadêmica e tecnológica

Autodesenvolvimento constante em
vivências e capacitação

Banco de competências de consultores e
monitores disponíveis no mercado
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Qualificação profissional
Educação profissional: técnica de nível médio

Cursos de formação inicial e continuada (FIC)

CVTEC Crato
Curso Técnico de Cozinha

Fatec Sertão Central
Curso Técnico de Panificação

CVTEC Barbalha
Curso Técnico de Agricultura
Curso Técnico de Meio Ambiente

Fatec Cariri
Curso Técnico de Eletrotécnica
Curso Técnico de Eletroeletrônica
Curso Técnico de Mecânica
Curso Técnico de Meio Ambiente

Os cursos da modalidade FIC são ministrados nos 30 Centros Vocacionais
Tecnológicos (CVT) do Instituto Centec. Para cada CVT, foram alocados os
cursos mais demandados e compatíveis com a vocação local.

CVTEC São Gonçalo do Amarante
Curso Técnico de Eletromecânica
Curso Técnico de Meio Ambiente
Curso Técnico de Metalurgia

Os 47 tipos diferentes de cursos ministrados nos CVT se inserem nas
seguintes áreas de qualificação profissional:
1-Ambiente, saúde e segurança
2-Controle e processos industriais
3-Gestão e negócios
4-Hospitalidade e lazer
5-Informação e comunicação

6-Infraestrutura
7-Produção alimentícia
8-Produção cultural e design
9-Produção industrial
10-Recursos naturais

Além de cursos superiores e técnicos de nível médio, as Fatec e CVTEC ofertam
cursos de formação inicial e continuada (FIC) objetivando a qualificação
profissional da população dos municípios de suas áreas de atuação.
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Cursos a serem ofertados ao mercado

Cursos in company ofertados

Cursos de formação inicial e continuada (FIC)

Cursos de formação inicial e continuada (FIC)

Local: nas unidades operacionais do Instituto Centec
(presencial)

Local: nas empresas e/ou nas unidades do Centec

Os cursos a serem ofertados ao mercado são resultantes de prospecções
feitas pelo Instituto Centec objetivando identificar as melhores condições
para os treinandos.

Treinamentos e serviços técnicos customizados de forma a compatibilizar
as necessidades do cliente e as possibilidades do Instituto Centec.

Cursos de oferta imediata

Local

Cursos de oferta imediata

Apicultor

Itinerante

Apicultor

Bombeiro hidráulico

Itinerante

Artífice da construção civil

Corte e costura

Canindé, Horizonte, Ipu,

Técnico de edificações para profissionais da construção civil

Maranguape e Santa Quitéria

Bombeiro hidráulico

Design de moda

Ipu, Horizonte

Comandos elétricos

Eletricista instalador predial
de baixa tensão

Itinerante

Empreendedorismo

Itinerante

Manutenção e mecânica de motos

Itinerante

Mecânica e manutenção de
aparelhos de refrigeração

Itinerante

Operador de vendas

Itinerante

Pacote windows

Sede dos CVT

Panificação e confeitaria

Quixeré, Maranguape, Crato e
Quixeramobim

Processamento agroindustrial

Maranguape, Granja

Costureira a máquina em série
Design de moda
Eletricista instalador predial de baixa tensão
Mecânica e manutenção de aparelhos de refrigeração
Merendeira (higiene e manipulação de alimentos)
Normas regulamentadoras de eletricidade NR10
Pacote windows
Panificação e confeitaria
Qualidade no Atendimento

e São Benedito
Soldador em processo eletrodo
revestido de aço-carbono

Maracanaú

Outros cursos, não listados acima, poderão ser ofertados desde que
sejam negociados com o Instituto Centec.
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Outros cursos, não listados acima, poderão ser ofertados desde que
sejam negociados com o Instituto Centec.
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Análises laboratoriais

Consultoria, estudos, pesquisas,
assistência técnica e coworking

São análises realizadas em laboratórios plenamente
equipados e operados por laboratoristas e profissionais
cadastrados nos conselhos de classe.

Fatec Cariri
Análise físico-química e microbiológica de água e efluentes
Análise físico-química e microbiológica de alimentos

A oferta desses serviços será previamente
negociada e focados nas áreas de Ciência,
Tecnologia e Qualificação Profissional.

Fatec Sertão Central
Análise físico-química e microbiológica de leite
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Alguns de nossos parceiros/clientes
(Últimos cinco anos)

Secretaria da Ciência, Tecnologia
e Educação Superior
Secretaria da Educação
Secretaria da Cultura
Secretaria da Justiça e Cidadania
Secretaria das Cidades
Secretaria do Desenvolvimento
Econômico e Trabalho

Prefeituras Municipais
do Estado do Ceará
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Assessoria de Marketing e Comunicação - Instituto Centec

Mais de

600 mil
pessoas capacitadas
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Transformando

VIDAS
ATRAVÉS DO

CONHECIMENTO

Fale Conosco
85 3066 7000

centec@centec.org.br

Instituto Centec Sede
Rua Silva Jardim, 515,
Bairro José Bonifácio
60.040-260 Fortaleza - Ceará

facebook.com/InstitutoCentecCeara

CNPJ - 03.021.597/0001-49
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centec.org.br
instagram.com/institutocentec

