ANEXOIV
FICHA DE ANÁLISE DOS CURSOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

Razão Social: Fundação Televisão
Educativa de Jundiaí
CNPJ: 02.150.976/0001-76

DADOS DA EMPRESA
Nome Fantasia: TV TEC

NATUREZA DAS SOLUÇÕES EDUCACIONAIS DE FORMAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL
Segmento: escola de televisão e produção audiovisual pública-municipal.
Nome do curso / tema: Formação Livre em Mídias Digitais Carga horária: 15 horas
Capacitação para qualificação técnica profissional equivalente a cursos de formação inicial e
continuada (FIC)
(x) SIM

( ) NÃO

Solução educacional oferecida no Estado de São Paulo:
(x) SIM
( ) NÃO
Público alvo atende – MEI e PE:
(x) SIM
( ) NÃO
Capacitação para qualificação técnica oferecido gratuitamente ao participante:
(x) SIM
( ) NÃO
Carga horária compatível com o tipo de formação e conteúdo programático apresentado.
(x) SIM
( ) NÃO
Comentários:
Conteúdo programático compatível com a solução educacional proposta:
(x ) ATENDE ( ) NÃO ATENDE
Comentários:
Certificação de Conclusão com a frequência mínima determinada:
(x ) ATENDE ( ) NÃO ATENDE
Materiais anexados que embasaram a analise (apostilas e/ou livro com conteúdo técnico e/ou telas
do EAD):
(x) ATENDE
( ) NÃO ATENDE
Comentários:

PARECER FINAL: Os conteúdos atendem aos 7 critérios de avaliação dispostos no quadro do item
6.4.2.4.1 do edital Chamada Pública 001/2017 e Processo 0413/2017 assinado em 27/05/2020.
Data e assinatura do avaliador designado pelo SEBRAE-SP

CÓDIGO: 9D-5B-92-10-BE-A9-CB-45-E4-45-F0-D6-ED-15-6F-69-D5-D1-88-0E

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
ANEXOIV - TV TEC

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para
verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link
https://www.sgolite.sebrae.com.br/VerificadorDeAssinaturas/#/search?codigo=9D-5B-92-10-BE-A9-CB-45-E4-45F0-D6-ED-15-6F-69-D5-D1-88-0E acesse o site
https://www.sgolite.sebrae.com.br/VerificadorDeAssinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: 9D-5B-92-10-BE-A9-CB-45-E4-45-F0-D6-ED-15-6F-69-D5-D1-88-0E
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):
 Thiago Alexandre Brandao Farias - 21461687810 - 21/07/2020 14:38:41

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 191.188.38.136
 Rodrigo Carmo - 25240062803 - 21/07/2020 15:09:53

Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível
IP: 189.69.2.197

