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Senhores Diretores, 
 
 
Solicitamos ampla divulgação aos alunos e comunidade escolar, que a TOTVS, parceira da DER 
Norte 2 por meio do IOS – Instituto da Oportunidade Social, está realizando um programa de 
formação profissional exclusivo para pessoas com deficiência, conforme informações/post abaixo. 
 
Atenciosamente, 
 
Prof. Sandro Roberto da Silva 
Dirigente Regional de Ensino 
Diretoria de Ensino – Região Norte 2 
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Já se imaginou trabalhando em uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil? 
Esse sonho pode se tornar realidade com o Programa de Formação profissional para pessoas com deficiência 
promovida pelo IOS em parceria com a TOTVS! 
A formação é composta por conteúdos inovadores que vão lhe ajudar a ingressar no mercado de trabalho 
muito mais preparado.  
Com duração de 4 semanas, é voltada para pessoas com deficiência que já tenham concluído o ensino médio 
ou que estejam cursando o ensino superior. 
 
OPORTUNIDADE DE EMPREGO! 
Após a conclusão do programa de formação, os profissionais terão a oportunidade de participar de um 
processo seletivo para vagas em aberto no cargo de Assistente Administrativo. Os formados receberão 
também um Certificado de Formação Profissional emitido pelo IOS e pela TOTVS. 
A remuneração compreende salário fixo, além de benefícios alinhados ao mercado (mais detalhes serão 
informados no processo seletivo). 
Local: São Paulo 
Início das aulas: Junho/2021 
Formato: 100% online 
Se encaixa nos requisitos e acredita que essa oportunidade de desenvolvimento profissional faz sentido para 
você? Veja mais detalhes e inscreva-se através do link 
https://forms.office.com/r/qBnT76nLd6 

https://forms.office.com/r/qBnT76nLd6

