
 

1 
 

Um curso moderno e dinâmico que te dará todo conhecimento necessário para montar sua própria 
assistência ou trabalhar em uma. A nossa empresa atua desde 2006 e tem ampla experiência adquirida na 
prestação de serviços de Telecomunicações e informática e resolvemos compartilhar essa experiência 
ministrando Cursos técnicos. Participamos ativamente em campanhas importantes como a implantação do 
Programa “Bloqueio Não” junto à operadora “Oi” nos estados de Goiás e Tocantins sendo de nossa 
responsabilidade o treinamento de todas as equipes envolvidas no processo. Agora queremos acompanhar 
e te convidar para ser nosso parceiro nesse negócio. 

Mercado 

Vendo a grande demanda por serviços na área de manutenção e a grande carência de pessoas 
tecnicamente qualificadas, tanto em Hardware quanto em Software, na manutenção de dispositivos moveis 
com acesso à Internet; principalmente celulares e tablets , a empresa elaborou um projeto de treinamentos 
que te capacitará a trabalhar com esses dispositivos. 

Conteúdo do Curso 

Hardware e software em Celulares e Tablets 40h 

 

Parte Teórica 

 Aula 1 – Introdução 

o O laboratório Técnico; 
o Eletricidade Estática; 
o Aterramento Elétrico; 
o Introdução ao Software em Celulares e Tablets; 

 Aula 2 – Produtos e Ferramentas Usadas no Laboratório 

o Produtos Químicos Usados; 
o Ferramentas Usadas; 
o Teoria da Analise de Defeitos; 
o Principais Programas para realizar software em Celulares e tablets; 

 Aula 3 – Eletricidade Básica 

o Tensão, Corrente, Resistência e Potencia Elétrica; 
o Equipamentos do Laboratório Técnico; 
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o Principais Defeitos de Software em Celulares e Tablets; 

 Aula 4 – Fonte e Consumo 

o Aferição de aparelhos na fonte; 
o Baterias; Capacidade, Tipos, Associação; 
o Componentes e Diagrama Elétrico; 
o Root em Celulares e Tablets; 

 Aula 5 – Carregadores, fontes e Telecomunicações. 

o Carregadores e fontes; 
o Frequências GSM; 
o 2G, 3G e 4G; 

o Equipamentos para Manutenção em software de Celulares e Tablets; 

Parte Prática 

 Aula 1 – Laboratório 
o Jumper; 
o Montagem e desmontagem de Aparelhos I (Traga aparelhos para aula caso tenha); 
o Hard Reset, reset e outros códigos de software; 

 

 
 Aula 2 - Laboratório 

o Montagem e desmontagem de Aparelhos II; 
o Instalação de programas pra software em celulares e tablets (Traga seu Notebook caso tenha); 

 

 
 Aula 3 – Multímetro 

o Conectores; Carga, Bateria, SIM CARD, Cartão de memória; 
o Uso dos principais programas de software; 

 

 
 Aula 4 – Maquina de Separadora de LCD 

o Touchscreen, Cristal e Vidro; 
o Root em celulares e tablets na pratica; 

 

 
 Aula 5 – Diagrama Elétrico 

o Localização de defeitos; 
o Diagrama em blocos; 
o Equipamentos de Manutenção em Software celulares e Tablets; 

 O que serei Capaz de Fazer? 

Após o curso, o técnico terá condições de: 

           Montar e gerenciar um laboratório Técnico; 

        Executar analise de defeitos usando Equipamentos apropriados; 

        Efetuar reparo em nível de hardware e software básico em Celulares e Tablets; 

        Distinguir defeitos de hardware e software; 

        Desenvolver Soluções para problemas básicos de Telecomunicações em Celulares e Tablets; 
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Tipo do Curso: 

Treinamento Técnico Presencial 

Duração do Curso: 

40 horas 

 Integral (seis dias) – Seg a Sex; 09:00 as 12:00 e 13:30 as 17:00 + Sab 09:00 às 12:00 
 Noturno (duas semanas) – Seg a Sex; 18:00 as 21:00 

 Sábado e Domingo (dois finais de semana) - 09:00 as 12:00 e 13:00 as 18:00 

 

Local do Curso: 

R. 02 quase esquina com R. 07, Nº 115 Centro – Goiânia-Go - CEP 74013-020.  

Informações: (62) 3213-2669 -- (62) 98400-2318 (WhatsApp). 

Empresa: 

CA Cursos 

Valor: 

R$1.200,00 + 50,00 (Taxa de matricula) 

Forma de Pagamento: 

a) Avista 5.7% desconto 

b) Cartão em 3x sem Juros 

c) Cartão 4x até 12x com juros 

*Matriculas antecipadas não pagam taxa de matricula 

  

Requisitos Mínimos: 

Os Treinamentos atendem desde pessoas iniciantes que buscam uma profissionalização até profissionais 
de outras áreas que querem se especializar. É aconselhável conhecimento básico em informática e o ensino 
fundamental completo. 

 

Acompanhamento Pós-Curso; 

Após terminar qualquer um dos nossos cursos o aluno será adicionado em um grupo de WhatsApp exclusivo 
e contará com a  orientação de professores e profissionais experientes, terá um suporte com tutoriais e dicas 
no blog de nossa empresa blog.cacursos.com.br. Te apresentaremos os mais importantes fornecedores de 

http://www.blog.cacursos.com.br/
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peças e acessórios para você iniciar e manter o seu próprio negocio. Caso ainda queira ou necessite 
aprimorar poderá comprar horas de aulas práticas em nossos laboratórios (Estágio Pago) 

 

Sugestão de Hotel; 

Ágata Hotel - Fones: (62) 3225- 3752 e 98544-5514 (Mirna) 

Endereço: R. 68 n 543 - St. Central, Goiania - GO, 74045-140 

Diárias: 

Apartamento Simples com Ventilador, Banheiro Coletivo – 40,00. 

Apartamento Simples com Ventilador com banheiro – 60,00 

Apartamento Simples com Ar e com banheiro – 75,00  

Apartamento Duplo com TV e banheiro – 100,00  

Apartamento Duplo com TV, Banheiro e Ar – 130,00. 

(Todos com café da manhã e Wifi). 

 

 


