
Saúde
Centro de Formação Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José.

Cuida da higiene, conforto e alimentação do idoso, observando possíveis 
alterações no estado geral, zela pela integridade física do idoso, presta 
primeiros socorros e promove atividades de entretenimento.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 18 anos.

17/out a 15/dez 18h às 22h seg a sex 3x R$ 132,00

Cuidador de Idoso CH  160h

Presta os primeiros socorros a vítimas de acidentes ou mal súbito, visando 
prevenir a vida.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.

3/out a 11/out 19h às 22h seg a sex R$ 118,00

Primeiros Socorros CH  20h

Realiza curativo com segurança de modo efetivo, envolvendo a prática da 
assistência direta ao cliente, de modo a prevenir e controlar a infecção.
Requisitos: Ensino Médio Incompleto; Idade Mínima: 18 anos; Área Técnica 
de Enfermagem: Profissionais com certificado ou estudantes com carga 
horária mínima de 1200 horas. Graduação em Enfermagem: graduando a 
partir do 5º período.

26/set a 4/out 19h às 22h seg a sex R$ 84,00

Tecnologias de Cuidados com Feridas CH  20h

Proporciona o estreitamento do vínculo afetivo, a diminuição do medo e 
da ansiedade sentidos pelo bebê, o alívio do sintoma de cólica e outros 
desconfortos, além de favorecer o desenvolvimento psicomotor.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.

14/nov a 14/dez 8h às 12h seg / qua 2x R$ 162,00

Shantala CH  20h

Realiza ações para disseminar conhecimentos, habilidades e atitudes 
utilizados durante uma assistência humanizada nos serviços de saúde em 
hospitais e Unidades Básicas de Saúde.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 17 anos.

14/nov a 23/nov 19h às 22h seg a sex R$ 70,00

Humanização na Assistência
aos Serviços de Saúde CH  20h

Registra os procedimentos de cálculo, preparo, diluição, transformação e 
administração de soluções medicamentosas pelas diversas vias.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (2º ano); idade mínima 18 anos; ser 
estudante da área de Enfermagem, Auxiliar ou Técnico em Enfermagem.

31/out a 23/nov 8h às 12h seg/qua/sex R$ 110,00

Cálculos Aplicados na Administração
de Medicamentos na Enfermagem CH  40h

Compreende a importância da alimentação na promoção da qualidade de 
vida; aprende sobre técnicas de Reeducação Alimentar e adota hábitos 
alimentares saudáveis e aplicáveis no cotidiano.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos.

17/out a 21/out 8h às 12h seg a sex R$ 60,00

Reeducação Alimentar
e Qualidade de Vida CH  20h



Informações Necessárias para a Matrícula

- Carteira de Identidade e CPF (obrigatório, também, para menores de idade);
- Comprovante de residência com CEP;
- 2 números de telefones para contato, sendo 1 fixo;
- Carteira do Sesc válida, para clientes comerciários, mediante cursos que tenham direito a descontos.

Plano de fidelização*
15% de desconto para comerciários, exceto para os cursos promocionais;

15% de desconto para a mãe ou o pai que efetuarem pessoalmente sua matrícula ou a de seu filho (devidamente comprovado) nos meses de 
maio (mês das mães) e agosto (mês dos pais);

10%* de desconto  para o aluno que se matricular em mais de um curso ou retornar ao Senac no prazo de 90 dias;

10%* de desconto para o cliente com mais de 60 anos de idade;

5% de desconto  para quitação de todas as mensalidades no ato da matrícula (em dinheiro). Válido para todos os cursos;

5%* de desconto para o cliente que se matricular juntamente com o indicado, até o limite de 3 indicações.

Isenção de pagamento* de 10% do número de vagas do curso solicitado ou desconto de 50% do valor do curso para pessoa com 
deficiência.

*Não é válido para todos os cursos. Consultar o Regulamento no site ou na Central de Atendimento. O Plano de Fidelização pode ser alterado sem aviso prévio. Com 
exceção da promoção Comerciário Nota 10, o limite máximo de desconto para o acúmulo de duas ou mais promoções é de 20% (vinte por cento).

Para outras informações e promoções, consulte o Regulamento no nosso site: www.se.senac.br/plano-de-fidelizacao ou na Central de 
Atendimento do Senac: (79) 3212-1560 - Av. Ivo do Prado, 564, São José - Aracaju/SE.

Pagamentos
6x MasterCard / Visa

10x Hipercard

www.se.senac.br
facebook.com/SenacSE
(79) 3212-1560


