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COMPETÊNCIAS ETIM DE EVENTOS
Compreender e usar a língua portuguesa como geradora de significação e integradora da percepção,
organização e representação do mundo e da própria identidade.
Usar línguas estrangeiras modernas como instrumento de acesso a informações, a outras culturas ou etnias e
para a comunicação interpessoal.
Entender e utilizar textos de diferentes naturezas: tabelas, gráficos, expressões algébricas, expressões
geométricas, ícones, gestos etc.
Entender os princípios das tecnologias de planejamento, organização, gestão e trabalho de equipe para
conhecimento do indivíduo, da sociedade, da cultura e dos problemas que se deseja resolver.
Compreender conceitos, informações históricas, econômicas, mercadológicas da área de Turismo e da
Hospitalidade e de seus diversos segmentos de atuação.
2. Sistematizar informações conceituais e históricas dos eventos, a partir dos critérios de classificação e
tipologia.
3. Compreender a relevância das entidades representativas do setor de eventos em diversas esferas de
atuação (global, regional).
1. Identificar os conceitos básicos de lazer e recreação.
2. Selecionar os espaços de lazer e recreação assim como verificar o funcionamento dos equipamentos para
o planejamento e realização de atividades.
3. Analisar o perfil do recreador.
1. Identificar fundamentos de higiene, saúde e segurança no trabalho.
2. Identificar e avaliar consequências e perigos dos riscos que caracterizam o trabalho com vistas à sua
própria saúde e segurança no ambiente profissional.
3. Interpretar a legislação, as normas de segurança e os elementos básicos de prevenção de acidentes no
trabalho.
4. Identificar os equipamentos de proteção individual (EPI) e equipamentos de proteção coletiva (EPC).
5. Aplicar técnicas de primeiros socorros e de análise dos espaços.
1. Analisar sistemas operacionais e programas de aplicação necessários à realização de atividades na área
profissional.
2. Selecionar plataformas para publicação de conteúdo na internet e gerenciamento de dados e informações.
1. Analisar os Códigos de Defesa do Consumidor, da legislação trabalhista, do trabalho voluntário e das
regras e regulamentos organizacionais.
2. Analisar procedimentos para a promoção da imagem organizacional.
3. Relacionar as técnicas e métodos de trabalho com os valores de cooperação, iniciativa e autonomia
pessoal e organizacional.
4. Analisar a importância da responsabilidade social e da sustentabilidade na formação profissional e ética
do cidadão.

CEETEPS - Escola Técnica Estadual de São Sebastião – C.N.P.J.: 62.823.257/0188-14
Rua: Ítalo Nascimento, 366 – Porto Grande – CEP: 11600-000 – São Sebastião – SP
Tel.: 12 3892 1424 – 3892 2577 – site: www.etecss.com.br - e-mail: etecss@etecss.com.br

