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O Técnico em
Informática
Por que Contratar ?
A Informática está presente em todas as
áreas de atuação profissional, sendo meio
produtivo de suma importância estratégica. A evolução tecnológica já não deixa espaço para amadorismos e, com isso, aumenta a procura pelos Profissionais de Informática que precisam ter conhecimento
de novas tecnologias e métodos de trabalho, motivados por fatores como implantação ou renovação de
tecnologias adequadas às necessidades empresariais
e administrativas.
Diferencial
Os alunos dos Cursos de Informática do IFPI
Campus Floriano estão inseridos em um ensino de
qualidade através de um fazer inserido na relação
teoria e prática, para a formação de profissionais éticos e competentes, verdadeiros cidadãos comprometidos com o desenvolvimento da sociedade.
Além do cumprimento do itinerário formativo
do curso os alunos participam também de eventos
como palestras, minicursos, visitas técnicas,
workshops, simpósios, maratonas, olimpíadas e seminários de Informática, para que tenham a qualificação profissional e o estímulo necessários a sua inserção no mercado de trabalho.
Atuação
Os alunos dos Cursos de Informática do IFPI
Campus Floriano recebem uma ênfase na área de
Programação de Computadores, podendo atuar em
empresas privadas ou públicas, também com análise
e projeto de sistemas, na operação, manutenção e
programação de computadores, na manipulação e
transformação de dados e no gerenciamento de redes de computadores.
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O Curso Técnico em Informática
tem como objetivo formar profissionais
habilitados para atuar na concepção,
especificação, projeto, implementação, avaliação, suporte e manutenção
de sistemas e de tecnologias de processamento e transmissão de dados e
informações; projetar, instalar e administrar sistemas operacionais para redes Lan e Wan; implementar e administrar servidores para Intranet e Internet e executar projetos e aplicativos
para web, utilizando softwares de computação gráfica e multimídia.

