
 

  

ESPECIALIZAÇÕES E HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS ASSOCIADAS 

A seguir apresentamos as Habilitações Profissionais necessárias para o ingresso em cada uma das Especializações Profissionais Técnicas de Nível Médio oferecidas no Vestibulinho ETEC 2º Semestre 2019. 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

  Os dados contidos na tabela a seguir foram retirados das Matrizes Curriculares dos cursos de Especialização Técnica de Nível Médio e de seus respectivos Planos de Cursos. 

  Todas as Especializações e suas respectivas Habilitações Profissionais associadas pertencem, obrigatoriamente, ao mesmo Eixo Tecnológico. 

Eixo Tecnológico 

Cursos de 
Especialização 
Oferecidos no 

Vestibulinho 2º 
Semestre 2019 

Denominações 
Atuais das 

Habilitações 
Denominações Anteriores das Habilitações 

Ambiente e Saúde  

Centro Cirúrgico e 
Instrumentação 

Cirúrgica Enfermagem Enfermagem com habilitação em assistência à saúde coletiva; Enfermagem do trabalho com habilitação em tratamento intensivo e de 
urgência; Enfermagem em assistência domiciliar; Enfermagem em saúde pública; Enfermagem no trabalho. 

Enfermagem do 
Trabalho 

Gestão de 
Unidades de 

Alimentação e 
Nutrição 

Nutrição e 
Dietética Gestão da nutrição; Nutrição. 

Turismo, 
Hospitalidade e 

Lazer 

Organização de 
Eventos 

Corporativos 

Agenciamento 
de Viagem 

Agenciamento e guia; Agenciamento e guiamento de viagens e operações turísticas; Agenciamento e operação de turismo e hospitalidade; 
Agenciamento e operações turísticas; Assessor em planejamento turístico; Gestão e promoção turística; Serviços turísticos de eventos, 
hospedagem e agenciamento; Traslado; Turismo e desenvolvimento social; Turismo, gerência, agentes e negócios; Turismo/guia turístico; 
Turismo. 

Eventos 
Eventos de negócios; Eventos e hospitalidade; Gestão de eventos; Organização de eventos; Planejador e realizador de eventos; 
Planejamento e organização de eventos e turismo; Produção cultural; Promoção e organização de eventos; Serviços turísticos de eventos, 
hospedagem e agenciamento. 

Hospedagem 

Administração em meios de hospedagem; Gestão de hospedagem; Hospitalidade – ênfase em hotéis e pousadas; Hospitalidade; Hotelaria 
com ênfase em serviços; Hotelaria; Meios de hospedagem; Serviços de hotelaria e turismo; Serviços hoteleiros; Serviços turísticos de 
eventos, hospedagem e agenciamento; Turismo e hospitalidade; Turismo e hotelaria; Turismo em serviços de hospedagem, alimentação e 
bebidas; Turismo para gestão de negócios e hotelaria. 

Turismo 
Receptivo Não há registros. 

Controle e 
Processos 
Industriais 

Radiocomunicação 

Automação 
Industrial 

Automação e controle de processos ênfase instrumentação; Automação e controle industrial; Automação e controle; Automação industrial 
na área de eletrônica; Automação industrial na área de fabricação; Automação industrial na área de manutenção; Automação industrial na 
área de sistemas de controle; Automação industrial/mecatrônica; Automação predial; Automação; Eletroeletrônica com ênfase em 
automação e instrumentação industrial; Eletrônica – automação da manufatura; Eletrônica – ênfase em integração de sistemas industriais; 
Eletrônica com ênfase em automação industrial; Eletrônica ênfase em automação; Indústria com habilitação em sistemas de controle 
automático; Industrial com habilitação em automação; Industrial com habilitação em manutenção de sistemas de automação; 
Instrumentação, controle e automação; Instrumentação e automação industrial/mecatrônica; Instrumentação e automação industrial; 
Mecânica com ênfase em automação e controle. 

Eletroeletrônica 

Acionamentos eletrônicos; Automação e controle de processo com ênfase em instrumentação; Eletroeletrônica com ênfase em manutenção 
industrial; Eletroeletrônica industrial; Eletrônica em controle e acionamento eletrônico; Industrial em eletroeletrônica; Instrumentação e 
equipamentos industriais; Manutenção de equipamentos eletroeletrônicos; Manutenção eletroeletrônica; Sistemas eletroeletrônicos de 
transportes sobre trilhos; Sistemas eletroeletrônicos industriais. 

Controle e 
Processos 
Industriais 

Eletrônica 

Elétrica com ênfase em instrumentação; Eletrônica – ênfase em automação; Eletrônica – manutenção de equipamentos eletrônicos; 
Eletrônica – sistemas de aquisição e comunicação de dados; Eletrônica com ênfase em instalações industriais; Eletrônica com ênfase em 
instrumentação e controle de processos; Eletrônica com ênfase em telecomunicações e informática industrial; Eletrônica com habilitação 
em instalação e manutenção de equipamentos; Eletrônica de microcontroladores; Eletrônica digital; Eletrônica em redes de computadores; 
Eletrônica em sistemas de áudio e vídeo; Eletrônica em sistemas de automação predial; Eletrônica em sistemas; Eletrônica ênfase em 
automação; Eletrônica industrial; Indústria com habilitação em eletrônica industrial na ênfase de manutenção eletrônica; Indústria com 
habilitação em eletrônica industrial na ênfase de operacionalização eletrônica; Indústria com habilitação em manutenção e equipamentos 
eletrônicos; Indústria com habilitação em sistemas de áudio, rádio e TV, na ênfase de manutenção em equipamentos eletroeletrônicos 
comerciais e residenciais; Industrial com habilitação em manutenção de equipamentos eletrônicos; Industrial em eletrônica; Industrial em 
instalações e manutenção de sistemas eletrônicos; Informática Industrial - ênfase em eletrônica; Instalação e manutenção eletrônica; 
Instrumentação – controle de processos; Instrumentação eletrônica e controle de processos; Instrumentação eletrônica; Instrumentação 
industrial; Instrumentação; Microeletrônica. 

Eletrotécnica 

Eletricidade e instrumentos; Eletricidade; Eletrotécnica – sistemas de energia; Eletrotécnica com ênfase em automação industrial e controle 
ambiental; Eletrotécnica com ênfase em instalações e manutenção de sistemas de energia elétrica; Eletrotécnica com ênfase em instalações 
elétricas prediais e industriais; Eletrotécnica com ênfase em instalações elétricas; Eletrotécnica com ênfase em manutenção de sistemas de 
automação industrial; Eletrotécnica com ênfase em sistemas de distribuição de energia elétrica; Eletrotécnica com ênfase em sistemas de 
energia elétrica; Eletrotécnica industrial; Indústria com habilitação em eletrotécnica; Indústria com habilitação em instalações elétricas 
industriais; Industrial com habilitação em instalações de sistemas de energia elétrica; Industrial de eletrotécnica – automação industrial; 
Industrial em eletrotécnica; Instalações de energia elétrica e redes de comunicação (eletrotécnica); Instalações de sistemas de energia e 
redes de comunicação e sistemas industriais; Instalações e manutenção em sistemas elétricos; Instalações elétricas inteligentes; Instalações 
elétricas; Instalações industriais; Manutenção elétrica; Produção de sistemas de energia e redes de comunicação e sistemas industriais; 
Projetos e instalações elétricas; Sistemas de energia elétrica/sistemas industriais/eletrotécnica. 

Manutenção de 
Aeronaves em 

Aviônicos 

Equipamentos de voo; Manutenção aeronáutica; Manutenção de aeronaves; Manutenção de aviônicos de aeronaves; Mecânica de 
aeronaves; Mecânica de manutenção aeronáutica; Mecânica de manutenção aeronáutica com ênfase em aviônica; Mecânico de 
manutenção de aviônicos de aeronaves. 

Manutenção de 
Sistemas 

Metroferroviários 

Elétrica ferroviária; Manutenção; Manutenção elétrica metroferroviária; Manutenção mecânica metroferroviária; Manutenção 
metroferroviária; Manutenção de Sistemas Eletroeletrônicos de Transporte Sobre Trilhos; Manutenção de Sistemas Mecânicos de 
Transporte sobre Trilhos; Sistemas mecânicos de transportes sobre trilhos; Transporte ferroviário; Transporte/manutenção elétrica 
metroferroviária; Transporte/manutenção mecânica metroferroviária 

Mecatrônica Informática industrial (modalidade mecatrônica); Mecânica – sistemas integrados de manufatura; Mecatrônica com ênfase em indústria; 
Mecatrônica e robótica. 

Telecomunicações Comunicação digital 
 


