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1. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO
Organização social sem fins lucrativos fundada em 14 de agosto de 2004
por acadêmicos de diversas áreas do conhecimento.
O Instituto de Educação de Tecnologia Vale do Ribeira – INVAR, desde
sua fundação, vem trabalhando na importante missão de promover, acompanhar
e desenvolver bases e fundamentações na estruturação em diversos cenários
da educação, saúde, assistência social, lazer, esporte, meio ambiente,
hospitalidade e cultura.
Por meio deste documento, disponibilizamos pela escrita algumas das
atividades, projetos e programas de formação tais como: nossos parceiros,
nossos serviços na área educacional, dando uma visão das ações já
desenvolvidas e, por consequência, aproximar o arcabouço intelectual e
potencialidades do INVAR.
2. CONSTITUIÇÃO E OBJETIVOS
Identifica-se como objetivo geral incentivar o ensino, pesquisa e a
tecnologia, oferecendo consultoria às comunidades empresariais, acadêmica e
a sociedade de modo geral, desenvolvendo ferramentas educacionais
viabilizando os projetos e programas elaborados pela equipe de educadores.
O INVAR se constitui em estabelecimento isolado de ensino, mantido por
sociedade civil e particular, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,
com sede e foro na cidade de São Paulo, registrada no Cartório de Registro Civil
de Pessoa Jurídica Nº. S.P 526030, podendo atuar em todo o território nacional,
conforme estabelecido em seu estatuto, sendo regido pela Legislação da
Educação Fundamental e Ensino Médio, Profissionalizante e cursos livres e, no
que couber, pelo Estatuto da Mantenedora e órgãos competentes.
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OS OBJETIVOS ESPECÍFICOS SÃO:
I – Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do
pensamento reflexivo;
II – Formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da
sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III – Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao
desenvolvimento da ciência, da sustentabilidade, da tecnologia e da criação e
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do
meio em que vive;
IV – Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do
ensino, da publicação ou de outras formas de comunicação;
V – Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que
vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do
conhecimento de cada geração;
VI – Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII – Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição;
3. PRINCIPAIS ATIVIDADES
O INVAR atua em diversas modalidades do Ensino, desde o
desenvolvimento infantil, Educação infantil, Fundamental e Médio, passando
pelo Ensino Profissionalizante, pela Educação de Jovens e Adultos, até o
Superior (Graduação e Pós-Graduação), por meio de Programas de Formação
para os diversos públicos, sendo pessoas com deficiências, pessoas em
situações de vulnerabilidade social, docentes entre outros públicos que
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porventura estão na busca e alinhamento de qualificação e capacitação,
pesquisa e projetos de extensão para o mundo do trabalho ou suas
necessidades pessoais.
3.1 ÁREAS DE ATUAÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educação Infantil – CEI / convênios;
Ensino Fundamental;
Alfabetização e ensino de Jovens, Adultos e Idosos (letramento / ensino
fundamental e médio);
Ensino Médio;
Ensino Técnico Profissionalizante;
Jovem Aprendiz;
Formação para Docentes e Alfabetizadores;
Cursos de Qualificação Profissional Básico;
Ensino Superior Tecnológico e Bacharelado;
Programas de Pós-Graduação;
Educação a Distância / EaD;
Consultoria Especializada na área Educacional
Programas e Projetos nas Áreas Ambientais e de Sustentabilidade;
Saúde, Esporte, Turismo e Lazer;
Gestão do Agronegócio;
Processos Seletivos;
Gestão de Organizações de Saúde, Programas de Saúde e educação.

4. POLÍTICA ORGANIZACIONAL SOCIAL - OS
A política adotada pelo Instituto visa o desenvolvimento de atividades
conjuntas para a operacionalização de programas, de interesse público ou
privado nos diversos segmentos produtivos.
Estes programas são desenvolvidos ao longo dos cursos e permitem aos
Parceiros receberem as informações para definição de oferta de cursos,
treinamentos e formação quanto ao número de vagas ofertadas e adequação
constante do planejamento curricular e o papel dos futuros profissionais a que
forem preparados por estes segmentos, além de priorizar as seguintes ações e
iniciativas:
•
Desenvolver estratégias para a captação de oportunidades de negócios,
estágios e parcerias;
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•
Promover ajustes de condições das oportunidades definidas;
•
Acompanhar a realização dos trabalhos junto aos locais de
desenvolvimento;
•
Avaliar e estabelecer um canal junto aos parceiros de desenvolvimento
curricular;
•
Priorizar os programas de treinamento em informática e gestão comercial
em todos os níveis educacionais;
•
Promover a integração de conteúdos práticos no sistema educacional de
uma forma geral.
4.1 – EDITORA INVAR
O INVAR também tem suas atividades relacionadas à edição de livros,
artigos e trabalhos científicos. O lançamento de seu primeiro livro “Programa de
Formação de Alfabetizadores”, tem como principal objetivo sedimentar o INVAR
no campo da pesquisa, conhecimento e organização que promove evolução
educacional e tecnológica. A partir de 2011 a divisão editora INVAR deverá ser
responsável; pelos projetos relacionados à divulgação de pesquisas, artigos,
editorias e livros para os diversos campos das ciências. A Editora encontra-se
devidamente cadastrada na Biblioteca Nacional e na Câmara Nacional de Livros,
fazendo que com todas as publicações dela e de seus autores sejam
devidamente respeitadas e registradas nesses órgãos.
➢ EDITORA ESPIRAL
No ano de 2015, junta-se a missão do Instituto a parceria com a Editora
Espiral, empresa na área de editoração e gráfica, com fins lucrativos a
organização se junta aos objetivos do INVAR para dar sustentabilidade as
produções acadêmicas e pedagógicos dos profissionais que fazem parte da
equipe do Instituto. Na atuando na editoração de livros acadêmicos, didáticos e
paradidáticos a editora chega para completar as ações da equipe do INVAR.
➢ PROGRAMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL – JOVEM APRENDIZ
Em parceria com o Ministério do Trabalho, o Instituto está desenvolvendo o
Programa Jovem Aprendiz, qualificando e capacitando jovens de 14 a 24 anos,
e promovendo a inclusão destes jovens no mercado de trabalho. Oferecemos
cursos de qualificação nas áreas de administração, comércio, saúde e educação
com cargas horárias compatíveis com a legislação e resolução do Programa
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Jovem Aprendiz. Estamos com uma equipe de profissionais, docentes e técnicos
que buscam empresas e instituições parceiras que poderão por meio de
convênio disponibilizar vagas para os alunos atendidos pelo projeto.
CURSOS OFERECIDOS E PARCERIAS: (JOVEM APRENDIZ)
• Recepcionista de Hospital;
• Operador de Telemarketing (ativo e receptivo);
• Auxiliar de Serviços bancários;
• Auxiliar Administrativo;
• Pedreiro (Auxiliar de Serviços em Alvenaria);
• Pintor (Residencial e Predial);
• Auxiliar de Reparos em Eletrônicos;
• Técnico de apoio ao usuário de Informática;
• Auxiliar em Educação;
➢ PROQUALI – PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
BÁSICA
Em complemento ao Programa de Integração da Educação de Jovens e
Adultos e com a finalidade de promover uma maior retenção dos alunos
matriculados na EJA, o INVAR desenvolveu o PROQUALI. O programa
proporcionar formação técnica básica para os frequentadores ou não da EJA,
são vários os cursos propostos, dentre eles; pedreiro, soldador, cozinheiro,
camareira, eletricista, azulejista, gesseiro, padeiro, açougueiro e outros
conforme consulta. A certificação tem validade nacional e segue a legislação da
Câmara Brasileira de Ocupação- CBO. Este programa pode ser implantado
integrado a EJA e ou individual conforme a demanda do município e ou entidade
pública. Todo a assessoria, implantação e gestão é feita pelo Instituto INVAR,
que tem experiência neste tipo de ação, como o projeto implantado no Estado
de São Paulo, onde foram contemplados 64 municípios e mais de 6000 pessoas
foram certificadas em mais de 32 cursos de qualificação profissional.
4.2 – PROJETOS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/CRIMES NA REDE
MUNDIAL DE COMUNICAÇÃO DIGITAL, FORMAÇÃO EM SOFTWARE
LIVRES
• Consultoria e Assessoria na implantação de softwares livres, programas
de formação e treinamento, integração e apresentação de soluções para
Sede: Rua Icaraí, 106, Bairro Tatuapé, Cidade de São Paulo, Estado São Paulo,
fone(11) 2294-7686 – e-mail: invar@invar.org.br

Instituto de Educação e Tecnologia Vale do Ribeira

•

•
•
•

as organizações que pretende operacionalizar sua tecnologia através de
software livres;
Consciência na Rede da Internet, a questão dos crimes na Internet, com
palestras, aulas em EAD, Fóruns de debates, investigação corporativa na
segurança digital das empresas e organizações públicas. Os profissionais
envolvidos são peritos em crimes na Internet, onde na coordenação temos
uma das maiores especialistas em crimes na rede;
Cursos de Informática para Terceira-Idade;
Construção de Sites, Portais e outras ferramentas da Rede Mundial de
Comunicação Digital;
Desenvolvimento de Curso On-line (EAD) nas diversas áreas do
Conhecimento, customizados dentro das necessidades dos usuários e
parceiros.

5. PARCEIROS E PROJETOS DESENVOLVIDOS
➢ GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS E POLÍTICAS SOCIAIS
O Instituto INVAR, durante os seus quinze anos de fundação tem a
responsabilidade de gerir recursos que são destinados ao desenvolvimento
das ações sociais através de projetos que são firmados com as entidades
públicas, no âmbito federal, estadual e municipal. Podemos citar algumas
gestões:
•
•
•
•
•
•

Prefeitura de São Paulo, projeto CEI Mundo Encantado, com média
anual de R$ 2.000.000,00;
Governo do Estado de São Paulo, PEQ – Programa de Qualificação
Profissional com gestão de R$ 6.000.000,00;
Governo Estado de São Paulo e Conselho Estadual da Criança e
Adolescente, com gestão de R$ 500.000,00;
Prefeitura Municipal de Jaboatão dos Guararapes, Projeto EJA
Mundo do Trabalho, com R$ 1.500.000,00;
Prefeitura Municipal de Coruripe, Projeto Formação Pedagógica e
fornecimento de material didático, com R$ 1.500.000,00;
Prefeitura Municipal de Penedo, Projeto Formação Pedagógica de
docentes de 2010 a 2014, com R$ 2.000.000,00;
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•
•

•

•

Prefeitura Municipal de Palmeira dos Índios, Projeto Formação
Pedagógica 2010 a 2014, com R$ 870.000,00;
Secretaria Estadual de Turismo do Estado de São Paulo, Projeto
Capacitação de Gestão Publica a agentes dos 655 municípios do
estado, com R$ 3.800.000,00;
Secretaria Estadual de Esporte e Cultora de São Paulo, Projeto 4km,
grafites nos quatro quilômetros do metro até estádio de Itaquera
Corinthians, com R$ 500.000,00;
Ministério da Educação – FNDE, Projeto Neoleitor - Leitor programa
de leitura às ribeirinhas no Estado do Acre, com R$ 500.000,00;

➢ CONDECA – CONSELHO
ADOLESCENTE (2019)

ESTADUAL

DA

CRIANÇA

E

DO

Firmado o convênio através do Termo de Colaboração entre o
INVAR e o CONDECA em 08 de abril de 2019, com objetivo de atender a
jovens em condição de fragilidade social e liberdade assistida, para
proporcionar a este público qualificação profissional, nos municípios de
Peruíbe, Itariri, Pedro de Toledo, Cananeia e Miracatu.
➢ PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOATÃO DOS GUARARAPES PERNAMBUCO
No período de 2017 a 2018, o INVAR através de convênio
desenvolvei, implantou e geriu o Programa de Educação de Jovens e Adultos no
Mundo do Trabalho, proporcionando alfabetização e qualificação profissional a
alunos da EJA no Município, bem como consultoria e assessoria para estruturar
programas voltados aos Programas Minha Casa Minha Vida e Capacitação para
formação de cooperativas de trabalho.
➢ SERT - SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO DE RELAÇÕES DO
EMPREGO E TRABALHO (2013/2015)
Firmado o convênio com esta a SERT, onde o Instituto foi responsável pela
execução do PEQ – Programa Estadual de Qualificação Profissional, onde foram
desenvolvidos em 64 municípios do Vale do Paraíba e Litoral Paulista, mais de
32 cursos de qualificação profissional básico, dentre eles; pedreiro e alvenaria,
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eletricista residencial, operador de planilha eletrônica, técnicas de vendas,
soldados e outros, totalizando mais de 6000 pessoas qualificadas.

➢ SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA E LAZES DO ESTADO DE
SÃO PAULO

Em abril de 2014, convênio firmado com a Secretaria de Cultura e o
INVAR para execução do Projeto 4km, onde o Instituto promoveu a
aplicação de desenhos artísticos e grafite como método de ilustrar 4
quilômetros de muros com temas da Copa até a chegada ao Estádio sede
de abertura dos jogos do mundial. (Copa do Mundo)

• PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO- Secretaria de Educação;
➢ Convênio firmado em 01 de julho de 2016, onde o Instituto de Educação e
Tecnologia Vale do Ribeira, através do termo de colaboração será
responsável pela implantação, gestão, supervisão e execução do Centro
de Educação Infantil Mundo Encantado, com 100 crianças da faixa dos 0
aos 3 anos de idade, promovendo cuidados e inserção na sociedade bem
como pré-alfabetização.
➢ PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL
SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL;

(2017

-2018)

-

Programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com o município o INVAR
desenvolveu o Plano Trabalho Social para a entidade publica para atender
quinhentas famílias dos condomínios do programa federal no âmbito do
município.
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➢ SECRETARIA ESTADUAL DE ESPORTE E TURISMO DO ESTADO
SÃO PAULO
O INVAR, junto com seus parceiros, desenvolveu cursos de capacitação
de agentes de turismo para as Secretarias Municipais de Turismo do Estado de
São Paulo, em convênio com a Secretaria Estadual de Lazer, Esporte e Turismo,
denominado Turismo: Políticas Públicas, Planejamento e Capacidade de
Gestão.
O projeto teve como principal objetivo, capacitar e qualificar agentes
públicos de Turismo dos 600 municípios do Estado de São Paulo. Cada entidade
selecionou 02 agentes os quais foram inscritos no curso ofertado via e-learning.
As Secretarias Municipais, Estadual, INVAR e Empresas Parceiras
certificaram 1.200 alunos para desenvolverem as Políticas Públicas em Turismo,
em seus Municípios.
➢ SECRETARIA DO ESTADO DE SÃO PAULO DE RELAÇÕES DO
EMPREGO E TRABALHO (2013/2015)
Convênio com a SERT, onde o Instituto foi responsável pela execução do
PEQ – Programa Estadual de Qualificação Profissional, onde foram
desenvolvidos em 30 municípios do Vale do Paraíba e Litoral Paulista, mais de
32 cursos de qualificação profissional básico, dentre eles; pedreiro e alvenaria,
eletricista residencial, operador de planilha eletrônica, técnicas de vendas,
soldados e outros, totalizando mais de 3.200 pessoas qualificadas.
➢ UNIEDUCA – UNIÃO DAS COOPERATIVAS DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
A Unieduca mantém parceria com o INVAR na busca por profissionais e
voluntários que atendam ao perfil necessário para o desenvolvimento das ações
propostas e executadas pelo Instituto.
Fornecedora de prestadores de serviços a Unieduca, em parceria com
INVAR, também atua como organizadora de eventos, consultoria jurídica e
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educacional, recursos humanos e capacitação em diversas áreas do trabalho
com cooperativismo.
Desenvolve, organiza, administra e presta serviço na área de Ensino,
Educação, Treinamento e Desenvolvimento Profissional, Desenvolvimento de
Projetos de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Ensino a Distância, Tecnologia e
Social..
➢ MOBITEL S/A – DEDIC, EMPRESA DO GRUPO PORTUGAL
TELECOM.

Acreditando na qualidade de serviços educacionais o grupo Portugal
Telecom em parceria com o INVAR estão desenvolvendo o Programa de
Nivelamento de
Matemática e Língua Portuguesa, visando o resgate dos conteúdos destas
disciplinas para que seus colaboradores possam ingressar em sua Universidade
Corporativa.
Esta experiência proporcionou ao INVAR, a condição de desenvolver
projetos voltados para a Educação Corporativa e Capacitação de profissionais
nas mais diversas áreas do trabalho.
A Empresa em conjunto com o INVAR elaboraram o Projeto da primeira
Universidade Corporativa para o convênio entre Fundação Fundetec e a Portugal
Telecom. A Universidade Corporativa concretizou-se com 20 cursos de
graduação tecnológica, todos autorizados pelo Ministério da Educação, tendo o
INVAR e sua equipe responsável por todas as etapas de implantação e
funcionamento desta Faculdade de Tecnologia que é certificadora da
Universidade Corporativa DEDIC.
A fim de atender as necessidades básicas dos futuros discentes da
Universidade, o INVAR construiu o Projeto de Nivelamento de Matemática e
Língua Portuguesa que tem como principal objetivo resgatar e reforçar os
conhecimentos adquiridos no ensino médio que servem de base para a
educação superior.
➢ UNIFRAN – UNIVERSIDADE DE FRANCA
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O INVAR em parceria com a Universidade de Franca proporcionou a abertura de
um pólo de Ensino a Distância Superior na Cidade de São Paulo. Como Centro
de referência ao programa de ensino a distância da UNIFRAN, o Instituto
disponibilizou local, equipamentos e geriu o processo de abertura e implantação
de 11 cursos de graduação e 5 cursos de pós-graduação.

➢ FACULDADE DE CONCHAS (MUNICÍPIO DE CONCHAS – SP)
O Instituto vem desenvolvendo, em parceria com a IES, projetos de cursos
superiores e de pós-graduação nas áreas da educação, saúde e administração.
Projetos de cursos técnicos estão em fase de autorização pelo Conselho
Estadual de Educação e serão implantados e mantidos pelo INVAR nas
dependências do Colégio Lúdico, uma das unidades escolares da Facon.
6. CURSOS EM IMPLANTAÇÃO
6.1 NÍVEL TÉCNICO MÉDIO:
Técnico em Enfermagem;
Técnico em Farmácia;
Técnico em Segurança do Trabalho;
Técnico em Recursos Humanos.
6.2 NÍVEL SUPERIOR BACHARELADO E TECNOLOGIA:
Administração de Empresas;
Gestão Financeira;
Gestão Hospitalar.
6.3 NÍVEL PÓS-GRADUAÇÃO Latu-Sensu:
Especialização em Educação Especial – Unidade de Laranjal Paulista
Especialização em Docência do Ensino Técnico e Tecnológico –
Unidade Laranjal Paulista.
7. PARCERIAS COM ESTADOS E MUNICÍPIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO
PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PROCESSOS SELETIVOS E
CONCURSOS PÚBLICOS
Sede: Rua Icaraí, 106, Bairro Tatuapé, Cidade de São Paulo, Estado São Paulo,
fone(11) 2294-7686 – e-mail: invar@invar.org.br

Instituto de Educação e Tecnologia Vale do Ribeira

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Em 2016, o Instituto INVAR dá um passo importante rumo a
complementação de sua missão, firma convênio com a Prefeitura Municipal de
Educação e implanta a primeira unidade de CEI – Centro de Educação Infantil,
denominada Mundo Encantado na parceria organização social e entidade
publica.
•

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS – ALAGOAS
O INVAR em parceria com a Secretaria Municipal Educação, desenvolveu

a Formação dos Alfabetizadores e Gestores do Programa Brasil Alfabetizado do
ano
de 2007. No Programa de 2008, desenvolveu tanto a Formação Inicial como o
Projeto Olhar Brasil para todos os alfabetizadores do Brasil Alfabetizado.

•

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D’AGUA DAS FLORES no Estado
de Alagoas

O INVAR foi responsável pela Formação Inicial e pela Formação do Olhar
Brasil no Programa de 2008 a 2015;
•

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVAL no Estado do Ceará

O INVAR desenvolveu a Formação Inicial do Brasil Alfabetizado, com
parceria de docentes da Universidade Estadual do Ceará.
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•

GOVERNO DO ESTADO DO ACRE – SECRETARIA ESTADUAL DE
EDUCAÇÃO

Desenvolvemos para os professores, coordenadores de ensino da rede
estadual do Acre, a formação para alfabetização de jovens e adultos e idosos,
bem como para crianças nos anos iniciais de alfabetização.
•

PREFEITURAS MUNICIPAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO

Nos municípios de São Paulo, o INVAR através de seus formadores foi
responsável pela implantação do Programa Brasil Alfabetizado
Prefeituras participantes do programa: Peruíbe, Pereiras, Laranjal Paulista,
Conchas, Candido Mota, Maracaí, Nantes e outras.
•

FORMAÇÕES INICIAIS E CONTINUADAS PBA EXECUTADAS PELO
INVAR
MUNICÍPIOS DE SÃO PAULO:
Rosana, Capão Bonito, Conchas, Pereiras, Laranjal Paulista e no
Programa de 2010 estão confirmados, Maracaí, Itajobí, Florinea, Torre de
Pedras e Bofete.

•

MUNICÍPIOS DE ALAGOAS:
Municípios de Coruripe, Penedo, Piaçabuçu, Limoeiro de Ana Dias, Major
Isidoro, Coité do Noia, Flexeiras, Olho D´Agua das Flores, Senador Rui Palmeira,
Palmeira dos Índios, Belém, Porto de Pedra, Igreja Nova e Ouro Branco.
•

MUNICÍPIOS DO MARANHÃO:
Almirante do Maranhão, Candido Mendes, Carutapera, Godolfredo Viana,
Gov.Nunes Freire, São Vicente Ferrer, São Bento e Maracaçume.
•

MUNICÍPIOS DE PERNAMBUCO:
Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Olinda,
Camutanga, Cumaru e outros. Foram desenvolvidos consultoria e assessoria ao
Programa Brasil Alfabetizado, Programa de Educação de Jovens e Adultos.
•

MUNICÍPIOS DE RONDÔNIA:
Seringueiras, Nova Brasilândia D’Oeste, Guajará-Mirim, Theobrama, São
Miguel do Guaporé e Parecis.
Sede: Rua Icaraí, 106, Bairro Tatuapé, Cidade de São Paulo, Estado São Paulo,
fone(11) 2294-7686 – e-mail: invar@invar.org.br

Instituto de Educação e Tecnologia Vale do Ribeira

•

MUNICÍPIO DO ESPÍRITO SANTO:
Conceição da Barra

•

MUNICÍPIOS DA BAHIA:
Apuarema, Gentio do Ouro

•

MUNICÍPIO DÓI CEARÁ:
Chaval e Monsenhor Tabosa

•

MUNICÍPIOS DO ACRE:
Rio Branco

Processos Seletivos/Concursos Públicos, Programas de Qualificações
para Ministério do Trabalho e Cursos
Processos Seletivos e Concursos Públicos nos municípios:
• Estado de São Paulo
Municípios de: Nantes, Laranjal Paulista, Conchas, Florinea, Pereiras, Bofete,
Cesário Lange, Maracaí, Torre de Pedra, Itajobi, Jardinópolis e Olímpia.
• Estado de Alagoas
Municípios de: Penedo, Piaçabuçu, Limoeiro de Anadia, Belém, Porto de Pedra.
• Estado de Rondônia
Municípios de: São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Theobrama.
• Estado do Maranhão
Municípios de: Amarante do Maranhão, Turiaçu e Candido Mendes.

PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E COORDENADORES DO
ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL PDE
Este programa tem como principal finalidade atender as exigências do
Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE com parceria das Instituições de
Ensino na complementação e capacitação acadêmica dos professores da rede
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de ensino municipal e estadual. Nossos Formadores são profissionais com
experiência e competência nas diversas modalidades de ensino inclusive a de
jovens, adultos e idosos. A equipe do INVAR em conjunto com seus
colaboradores desenvolveu o Manual de Alfabetização e o material didático
numa linguagem simples e compreensível.

Formações Executadas pelo INVAR:
Escolas Estaduais de Alagoas no município de Penedo, Igreja Nova e
Piaçabuçu.
Escolas Municipais nos municípios de Conchas, Pereiras, Bofete e Rosana.
Os Temas das formações foram definidos pela entidade executora e o
INVAR e o docente (formador) habilitado e titulado para cada tema
escolhido.

ENSINO DE JOVENS E ADULTOS (FUNDAMENTAL E MÉDIO)
Estamos em fase de autorização e construção do Projeto de Educação de
Jovens e Adultos para a cidade de São Paulo, onde o INVAR fazendo uso de
ferramentas de Educação a Distância, oferecerá certificação para o ensino
fundamental e médio para jovens acima de 18 anos. Estes poderão assistir às
aulas pela plataforma e por materiais impressos e efetuar sua avaliação nos
pólos parceiros do INVAR.
A nossa diferença está na competência e na qualidade desta modalidade bem
como dos conhecimentos atualizados e regionalizados respeitando a
continuidade acadêmica dos nossos alunos.
CONSULTORIA EDUCACIONAL
Promove a construção de projetos acadêmicos para cursos
profissionalizantes de qualificação básica, técnicos nível médio, superiores de
Bacharelado e Tecnológico, programas de Pós-Graduação.
Também estamos trabalhando em consultorias aos nossos parceiros, Municípios
e Secretarias, identificando e apresentando projetos e programas que atendam
as necessidades educacionais de sua região.
Dentro desta consultoria e assessoria estão:
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•

PROJOVEM TRABALHADOR

Este programa tem como principal linha de recursos o Ministério do
Trabalho. Com o desenvolvimento desta consultoria a entidade executora
interessada em desenvolver o projeto tem apoio desde a adesão até o
desenvolvimento e disponibilização dos cursos de qualificação básica que serão
oferecidos aos jovens de 16 aos 28 anos.
Apontamos alguns cursos básicos desenvolvidos pelo Instituto:
✓ Área da Telemática (Telemarketing receptivo e ativo, operadores e
outros);
✓ Área do Comércio (Vendedores, Marketing de Varejo, empreendedores e
outros);
✓ Área Administrativa (Auxiliar de administração, assistente administrativo,
auxiliar de recursos humanos e outros);
✓ Área da Informática (Operador de Computador, montagem e manutenção
de microcomputadores, Instalador e manutenção de Redes entre outros);
✓ Área da Elétrica (Eletricista residencial e industrial, instaladores de
equipamentos elétricos entre outros);
✓ Área de Edificações (Pedreiro, Pintor Residencial, Encanador hidráulico
entre outros).
Estão sendo desenvolvidos cursos em áreas como: Artes, Esporte, Teatro
e o Agronegócio.
Na área de Turismo, observa-se a necessidade de profissionais
qualificados para os serviços em todas as suas esferas, quer seja ela a menos
percebida pelo turista até aquela que aparece com diferencial da administração
dos diversos setores que compõem o Sistema de Turismo.

PRONAP – PROGRAMA DE NÚCLEO DE APOIO PEDAGÓGICO
Desenvolvimento de assessoria e consultoria para a formação do núcleo
pedagógico da rede municipal de educação, onde os próprios profissionais
desenvolveram os materiais didáticos e paradidáticos da rede.
PROJETO NEOLEITOR DA SECAD
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O Instituto desenvolve diversos projetos para atender a chamada da
SECAD/MEC, na Resolução 44 que promove a política de recursos financeiros
para desenvolvimento de projeto para neo-leitores, onde os principais
beneficiados são os alunos egressos do Programa Brasil Alfabetizado.
Desenvolvemos projetos de salas de leitura, bibliotecas dirigidas e móveis.

Programa de Formação, Capacitação de Docentes para o Ensino de Jovens
e Adultos, Fundamental e Ensino Médio - PDDE
Atendendo ao disposto da Portaria que institui o FUNDEB, onde a
entidade executora das modalidades de ensino regular do País tem no repasse
dos recursos financeiros federais a utilização e obrigatoriedade de utilizar 40%
desta na formação e capacitação dos professores de sua rede, o INVAR tem
desenvolvido projetos com diversos temas nas áreas da pedagogia,
sustentabilidade e da saúde para atender a esta exigência do Fundo.
Grupo INVAR
Instituto de Educação e Tecnologia Vale do Ribeira – INVAR
Instituto de Agronomia, Educação e Tecnologia Koichi Sakumoto - IAKO
CEI – Centro Educação Infantil – Mundo Encantado
Douglas Consultoria Educacional Ltda.
Kawagoe do Brasil Distribuidora Ltda.
Demais informações podem ser obtidas:
Sede Geral São Paulo:
Rua Icaraí, 106 – Tatuapé- Capital – SP - (011) 2294-7686
Portal: www.invar.org.br
Unidade Alagoas – Maceió - AL
e-mail: Ricardo.al@invar.org.br
Unidade– Juréia – Peruíbe- São Paulo
Rua Alfredo Gomes, 390 – Centro
Fone: (13) 3455-9701 – (11) 3213-8676
e-mail: invar@invar.org.br
Unidade Vale do Ribeira – Sede da Fundação
Fazenda Koichi Sakumoto – Bairro Biguá
Miracatu – São Paulo
Sede: Rua Icaraí, 106, Bairro Tatuapé, Cidade de São Paulo, Estado São Paulo,
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e-mail: invar@invar.org.br

Unidade Pernambuco – Regional Nordeste
e-mail: Pernambuco@invar.org.br
Unidade Rio Grande do Sul – Regional Sul
Polo RS
e-mail: valquiriaenk@invar.org.br
Fone: (51) 98170-1818

Sede: Rua Icaraí, 106, Bairro Tatuapé, Cidade de São Paulo, Estado São Paulo,
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