A)

OFERTA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO:

Associação de Estudos e Pesquisa Técnico-Científica (APEC). Site: www.apec.org.br
Associação fundada pelos professores da FGF que realiza para a comunidade de baixa renda, cursos gratuitos na área de
Línguas ou outra área ofertada por voluntários, Informática Básica e atividades esportivas.
Você pode ser voluntário como instrutor dos cursos gratuitos da comunidade, apoio administrativo ou na área de
comunicação dos projetos, durante a semana ou aos sábados pela manhã e também ser encaminhado para realizar trabalho
voluntário nas instituições abaixo. Interessados contactar a APEC pelos fones: 3299-9900 R. 45 ou 3023-9955.
1.

Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Fortaleza – APAE

Site: www.fortaleza.apaeceara.org.br
Endereço: Av.Rogaciano Leite, 2001 – Luciano Cavalcante
Tel.: (85) 4012-1441 – Fax: 4012-1401 –
2.

Lar Francisco de Assis

Instituição filantrópica que desenvolve trabalho social com pessoas idosas
Site: www.larfassis.org.br
Endereço: Av. Rogaciano Leite, 1650. Luciano Cavalcante. Fortaleza-Ceará.
Tel: (85) 3273.9119.
3.

Lar Amigos de Jesus

Instituição que acolhe e acompanha o tratamento de crianças com câncer
Site: www.laramigosdejesus.org.br
Rua Ildefonso Albano, 3052 – Joaquim Távora – Fortaleza, Ceará – CEP 60115-001
Telefone: (85) 3226.3447 / (85) 3067.6565

4.

Abrigo Tia Júlia

Instituição que tem o objetivo de atender integralmente crianças de ambos os sexos, que se encontram em situação de risco
pessoal e social, na condição de abandono ou temporariamente impossibilitadas de permanecer com a família, enquanto são
tomadas medidas de retorno ao lar ou de possível adoção, no caso de abandono.
Site: www.stds.ce.gov.br/index.php/protecao-social-especial/160-abrigo-tia-julia
Endereço: Rua Guilherme Perdigão, 305 – Parangaba – Fortaleza – Ceará – Brasil
Telefone: (85) 3101.6125
B)

Cursos pagos do UNIGRANDE online

Os cursos de extensão proporcionam o acesso às mais novas informações, oferecendo conhecimento técnico, teórico e
prático em diferentes áreas de interesse e de atuação. São destinados ao aperfeiçoamento tanto da comunidade interna de
nossa instituição assim como para a comunidade externa, para que alunos e profissionais atendam às exigências do mercado
de trabalho e acompanhem sua constante atualização. Todos são certificados de acordo com a carga horária estabelecida.
www.unigrande.edu.br/cursos-de-extensao

Áreas de Interesse:


Administração geral



Bares e restaurantes



Ciências sociais



Contabilidade



Direito



Economia



Exame de ordem



Ferramentas para gestão



Finanças



Gestão de turismo



Gestão imobiliária



Idiomas



Informática



Letras



Logística



Marketing



Pedagogia



Recursos humanos

C) OPORTUNIDADES DE CURSOS GRATUITOS NA INTERNET
Nos sites abaixo você encontra também oportunidades de cursos on-line gratuitos que podem ser validados como atividade
complementar:

www.eadsebrae.net

Como funciona:
O portal tem por objetivo oferecer cursos on-line gratuitos para empreendedores, empresários, estudantes e cidadãos
interessados em ampliar sua capacidade empreendedora.

Os cursos oferecidos neste portal são gratuitos.
Os cursos possuem caráter informativo e encontram-se formatados em modelos com tutoria automática. No entanto, caso o
cursista possua dúvidas, as mesmas podem ser enviadas para esclarecimento pelo e-mail: eadsebrae@yahoo.com.br O
endereço de e-mail address está sendo protegido de spambots. Você precisa ativar o JavaScript enabled para vê-lo. . O
mesmo endereço também se destina ao atendimento para eventuais problemas técnicos de acesso aos cursos.
Para realizar a inscrição nos cursos, é preciso preencher o formulário que se encontra no link “Inscreva-se”. No entanto,
lembramos que a matrícula no curso só é efetivada caso o candidato clique sobre o link que é enviado para o e-mail
cadastrado por ocasião da inscrição.
O candidato pode se inscrever em mais de um curso.

Cursos Oferecidos:


Plano de marketing



Pregão



Recrutamento e seleção



Liderança e motivação de equipes



Técnicas de negociação



Marketing pessoal



Ética e responsabilidade social



Qualidade no atendimento ao cliente

www.ciee.com.br
(clicar no link “cursos à distância”)

Cursos oferecidos:


Atualização gramatical



Atenção concentrada



Atendimento ao cliente



Atitude empreendedora



Atualização gramatical



Cidadania e meio ambiente



Dinâmicas e testes na seleção



Entrevista: como encará-la!



Como administrar suas finanças



Fundamentos de rede



Flash



Word



Access



PowerPoint



Excel



Novo acordo ortográfico



Métodos e técnicas de pesquisa



Lógica e criatividade



Produção de textos e redação empresarial.

www.senado.gov.br/ilb

Cursos Ofertados:
Com Tutorial


Gestão Administrativa no Setor Público



Fundamentos da Ciência Econômica



Orçamento Público Avançado



Redação e Técnica Legislativa



Gestão do Conhecimento Legislativo



Organização de Gabinete Parlamentar

Sem Tutorial


Introdução ao Direito do Consumidor (uma parceria entre o ILB e a ANATEL)



Doutrinas Políticas Contemporâneas: Novas Esquerdas



Fundamentos da Integração Regional: O Mercosul



Doutrinas Políticas Contemporâneas: Social-Democracia



Conhecendo o Novo Acordo Ortográfico



Doutrinas Políticas Contemporâneas: Liberalismo



Doutrinas Políticas Contemporâneas: Socialismo



Minicurso: Desenvolvimento de Equipes



Introdução ao Orçamento Público



Excelência no Atendimento



O Poder Legislativo



Relações Internacionais: Teoria e História



Introdução ao Direito Constitucional



Fundamentos da Administração Pública



Cerimonial no Ambiente Legislativo



Processo Legislativo



Ouvidoria no Ambiente Legislativo Municipal



Lei de Acesso à Informação (parceria Senado/UFMG)



Ética e Administração Pública



Modalidades, Tipos e Fases da Licitação



Minicurso: Gestão Estratégica com foco na Administração Pública



Direito Administrativo para Gerentes no Setor Público

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos
Instituição: FGV On Line
Cursos, Área de conhecimento, Duração, Inscrição

Argumentação Jurídica

Direito

5 horas

Inscrição

Aspectos gerais da arbitragem

Direito

5 horas

Inscrição

Balanced Scorecard

Gestão Empresarial

5 horas

Inscrição

Ciência e Tecnologia

Gestão Empresarial

15 horas

Inscrição

Como fazer investimentos – básico

Gestão Financeira

12 horas

Inscrição

Como organizar o orçamento familiar

Gestão Financeira

12 horas

Inscrição

Como planejar a aposentadoria

Gestão Financeira

10 horas

Inscrição

Conceitos e Princípios Fundamentais do Direito Tributário

Direito

5 horas

Inscrição

Condutas Anticompetitivas

Gestão Empresarial

5 horas

Inscrição

Conhecimento, Saber e Ciência

Gestão Empresarial

5 horas

Inscrição

