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O Instituto Eurofarma está 
com inscrições abertas 
para 14 cursos em Iniciação 

Profissional, Qualificação Profissional, 
Idiomas, Geração de Renda e 60+. 
Para concorrer às vagas, o candidato 
precisa estar cursando ou já ter 
cursado o ensino regular em escola 
pública. São cerca de 750 vagas 
distribuídas na sede do instituto, 
localizada no bairro de Jurubatuba, 

zona sul de São Paulo (582) e Itapevi 
(160). As inscrições devem ser feitas 
pelo site www.institutoeurofarma.
com.br/cursos, até 15 de dezembro, e 
são destinadas a várias faixas etárias. 
Para candidatos entre 14 e 18 anos, 
são oferecidos, em São Paulo, os 
cursos de Iniciação Profissional, 
como Informática (Conect@), 
Marketing e Comunicação, Técnicas 
Administrativas e Tecnologia Digital. 
Para a mesma faixa etária, porém na 
cidade de Itapevi, o instituto dispõe 
dos cursos de Design Gráfico, Técnicas 

Jovens, adultos e idosos 
podem se inscrever  
em cursos gratuitos
Há opções para Iniciação Profissional, 
Qualificação Profissional, Idiomas e Geração 
de Renda, entre outras oportunidades 

Administrativas e Link Informática. 
Nos módulos de Qualificação 
Profissional, há o curso de Técnico em 
Enfermagem, para candidatos entre 
17 e 29 anos, e Inglês, para os de 14 a 21 
anos. Em São Paulo, há oportunidades 
de capacitação também para quem tem 
entre 18 e 45 anos, por meio dos cursos 
de Cuidador de Idosos e Auxiliar de 
Eletricista e NR-10. Já na unidade 
Itapevi, este público dispõe dos cursos 
de Auxiliar de Almoxarife e Inspetor de 
Qualidade.
Por fim, na sede do instituto, pessoas 
a partir dos 60 anos podem participar 
do curso de Resíduos em Utilidades, 
que tem o objetivo de promover a 
socialização e a sustentabilidade, por 
meio da transformação de resíduos 
em peças úteis, a partir da aplicação 
de técnicas em embalagens Tetra Pak, 
além do reaproveitamento de garrafas 
PET para a confecção de bolsas, caixas, 
porta-retratos, entre outros objetos.  

Multiplicação  
Divino Avelino de Souza, 64 anos, 
participou do curso de Resíduos 
em Utilidades e hoje atua como 
multiplicador, levando o conhecimento 
adquirido para idosos e gestantes 
atendidos pela Associação Espírita 
Atitude de Amor. "Além da 
possibilidade de gerar renda, o curso 
ajuda a aprimorar a coordenação 
motora e eleva a autoestima dos 
alunos", diz. 
Rachel Roitman, gerente de 
responsabilidade social do 
Instituto Eurofarma, lembra ainda 
a preocupação de desenvolver 
nos alunos as competências  
socioemocionais aliadas às habilidades 
técnicas de cada curso. "Trabalho 
em grupo, ética e resiliência são 
trabalhados como facilitadores e 
auxiliam na inclusão socioeconômica 
desses públicos", finaliza. 

Claudinei Nascimento
redacao@oamarelinho.com.br

Divino Avelino de Souza participou de dois 
módulos do curso de Resíduos e Utilidades
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