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MOTO-TAXI
Cursos de Moto Taxi
Enviado por:
Enviado em: 01/01/1970 19:20:00

Curso de Moto-TaxiQualificar recursos humanos para atuarem como Moto-Taxi. Aprimorando as
aptidões intelectuais e o desenvolvimento da personalidade, indispensáveis àqueles que se dedicam
à formação do condutor de veículo automotor.
APRESENTAÇÃOO trânsito é assunto diário na sociedade brasileira, o CETT- Centro de Educação
e Treinamento para o Trânsito realiza o Curso de Moto-Taxi. Uma ótima oportunidade para você
especializar-se nesta área e exercer uma profissão extremamente necessária para a qualificação de
condutores de veículos, assegurando, através da educação, mais segurança nas vias públicas. Seja
um profissional do Trânsito. OBJETIVOSQualificar recursos humanos para atuarem como
Moto-Taxi. Aprimorando as aptidões intelectuais e o desenvolvimento da personalidade,
indispensáveis àqueles que se dedicam à formação do condutor de veículo automotor.Módulos e
Carga Horária - Resolução 350 e 356 /10 - CONTRAN
M&oacute;dulo

Disciplina

Carga

M&Oacute;DULO I

B&aacute;sico
&Eacute;tica e cidadania na atividade profissional
3 h/a
No&ccedil;&otilde;es b&aacute;sicas de Legisla&ccedil;&atilde;o
7 h/a
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Gest&atilde;o do risco sobre duas rodas
7 h/a
Seguran&ccedil;a e sa&uacute;de
3 h/a

M&Oacute;DULO II

Espec&iacute;fico
Transporte de pessoas ou Transporte de cargas
5 h/a

M&Oacute;DULO III

Pr&aacute;tica de Pilotagem

Profissional
Pr&aacute;tica veicular individual espec&iacute;fica (carga ou pessoas)
5h/a

Total
&nbsp;
30 h/a
CARGA HORÁRIA 30 horas/AulaINVESTIMENTO (Forma de pagamento: Parcelado) ConsultarCERTIFICADOSOs certificados estarão à disposição dos alunos na CETT em até 10 dias
úteis após término do curso.Certificado válido em todo território nacional.Autorizada pelo
DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito).Autorizada pelo Detran (Departamento Estadual
de Trânsito).INSCRIÇÕESDAS EXIGÊNCIAS PARA INGRESSO NOS CURSOS?Ter completado
21 (vinte e um) anos.?Estar habilitado no mínimo, há 2 (dois) anos na categoria &ldquo;A&rdquo;.
?Não estar cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir, cassação da Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), decorrente de crime de trânsito, bem como estar impedido judicialmente de
exercer seus direitos. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA:&bull; CPF (cópia).&bull; Documento de
Identidade (cópia).&bull; CNH &ndash; Carteira Nacional de Habilitação Válida (cópia autenticada).
&bull; 1 fotos 3x4.&bull; Certidão negativa de pontuação (Site DETRAN)&bull; Comprovante de
ResidênciaMATRÍCULAData: Até formação de turma (mínimo 10 pessoas)Horário Diurno: das
08:00 às 12:00 / 14:00 às 18:00Horário Noturno: das 19:00 às 22:00Horário Final de Semana
(Sábado e Domingo): das 08:00 às 12:00 / 14:00 às 18:00
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