Abertas inscrições para cursos
gratuitos de capacitação da TVTEC
Iniciativa da Prefeitura de Jundiaí em parceria com o CPS oferece
vagas para dois cursos a partir desta segunda-feira, 31

Estão abertas as inscrições para as primeiras turmas da TVTEC,
iniciativa da Prefeitura de Jundiaí em parceria com o Centro Paula
Souza (CPS). A TVTEC oferece cursos de qualificação básica nas
áreas de produção audiovisual e multimídia. O interessado deve fazer
sua inscrição pessoalmente na sede da TVE Jundiaí até o próximo dia 4
de agosto. Veja como se inscrever
Neste primeiro momento serão disponibilizadas 60 vagas entre os
cursos de Assistente de Produção Audiovisual e Edição de Vídeos para
Redes Sociais. Os convocados serão definidos por ordem de chegada.
A lista de classificados será divulgada no dia 7 de agosto no site
www.tvtecjundiai.com.br.
Os cursos têm duração de 80 horas. As aulas serão ministradas no
período diurno, às segundas, quartas e sextas-feiras, entre os meses de
agosto e setembro, no campus do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFSP) em Jundiaí. Também haverá aulas práticas
nas instalações da Fundação Televisão Educativa (FTVE). Estão
previstos ainda outros três cursos a partir de setembro: Fotografia
Digital, Grafite para Cenografia e Práticas de Mídias Sociais.

Serviço
Cursos gratuitos em audiovisual da TVTEC
Período de inscrição: 31 de julho a 4 de agosto
Horário: 10 às 12 horas – 14 às 17 horas
Local: TVE Jundiaí
Endereço: Av. Doutor Cavalcanti, 396 (Complexo Educacional Argos) -

Vila Arens - Jundiaí/SP
Inscrições gratuitas
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Alunos dos cursos da TVTEC utilizarão os estúdios
da FTVE para desenvolver atividades práticas
Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, o Centro Paula
Souza administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs)
estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais
cursos técnicos, sob a supervisão de uma Etec –, em aproximadamente 300 municípios
paulistas. Nas Etecs, o número de matriculados nos Ensinos Médio, Técnico integrado ao Médio
e no Ensino Técnico, para os setores Industrial, Agropecuário e de Serviços, ultrapassa 211 mil
estudantes. As Fatecs atendem mais de 80 mil alunos nos cursos de graduação tecnológica.
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