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Política de descontos - Consulte o Plano de Fidelização nas Centrais de Atendimento das Unidades Senac.
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Tobias Barreto
Aperfeiçoamento em Corte e Costura
14/fev a 18/abr

19h às 22h ter/qua/qui

CH

80h

2x R$ 60,00

Fazer cortes, costuras e acabamentos utilizando-se dos diversos tipos de
pontos que a máquina oferece para a confecção dos diversos tipos de
peças e vestuários. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto; idade
mínima 16 anos.

Assistente Administrativo

CH

14/fev a 21/jun

4x R$ 60,00

19h às 22h ter/qua/qui

160h

Atuar nos processos administrativos de empresas urbanas e rurais,
executando atividades de apoio nas áreas de recursos humanos, finanças,
produção, logística e vendas, observando os procedimentos operacionais
e a legislação.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (1º ano); idade mínima 16 anos.

120h

Básico de Corte de Cabelo e Escova

CH

13/fev a 4/jul
15/fev a 4/jul
15/fev a 4/jul

3x R$ 85,00
3x R$ 85,00
3x R$ 85,00

19h às 22h

seg / ter

14h às 17h

qua / qui

19h às 22h

qua / qui

Realizar técnicas de cortes de cabelos, além de escovar os cabelos de
homens ou mulheres, mantendo sempre o tamanho e a estética ideal.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos.

Básico de Depilação
14/fev a 18/abr

19h às 22h ter/qua/qui

CH

80h

2x R$ 80,00

Realizar procedimentos de depilação em axila, perna, coxa, buço,
sobrancelhas com a técnica de cera quente e fria, em diversos tipos de
públicos, considerando as características, necessidades e preferências do
cliente. Requisitos: Ens. Fund. incomp. (6º ano); idade mínima 16 anos.

Culinária Trivial
13/fev a 27/mar

19h às 22h seg / qua

CH

39h

R$ 70,00

Elabora, prepara, monta e apresenta pratos da comida do dia a dia.
Requisitos: Ensino Fund. incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

Centro de Form. Profissional: Praça Abelardo Barreto do Rosário, s/n - Tobias Barreto/SE
(79) 3541-1715

Colorimetria
13/fev a 13/jun

CH
14h às 17h

seg / ter

100h

3x R$ 85,00

Organizar o ambiente de trabalho, realizar procedimentos de cuidados
químicos nos cabelos, desenvolver as técnicas de coloração utilizando
procedimentos adequados ao estilo do cliente e tendências de moda.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos; ter
concluído o curso de Cabeleireiro e/ou Cabeleireiro Assistente; serão
aceitos certificados feitos em outras escolas.

Design de Sobrancelhas
9/fev a 24/mar

19h às 22h

qui / sex

CH

40h

2x R$ 60,00

Atuar no segmento de beleza, realizar remoção dos pelos das
sobrancelhas transformando em algo que destaque todo o conjunto
da face. Utilizar diferentes técnicas, procedimentos de biossegurança,
materiais e produtos, conforme as normas de vigilância sanitária.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7º ano); idade mínima 16
anos; ser Depilador ou Maquiador.

Informática Básica
7/fev a 2/mai
9/fev a 5/mai
21/fev a 24/mai

CH

19h às 22h

ter / qua

19h às 22h

qui / sex

14h às 17h

ter / qua

70h

3x R$ 70,00
3x R$ 70,00
3x R$ 70,00

Organizar entrada e saída de dados em sistema de
informação,
conforme procedimentos técnicos de qualidade e atento às normas
e políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade
intelectual. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade
mínima 14 anos.

Maquiagem Social
15/fev a 30/mar

19h às 22h

CH
qua / qui

40h

2x R$ 60,00

Realizar maquiagens para diferentes ocasiões, utilizando técnicas e
produtos cosméticos de maquiagem, considerando as tendências da
moda. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7º ano); idade
mínima 16 anos.

Português para Concursos
15/fev a 30/mar

19h às 22h ter/qua/qui

CH

60h

2x R$ 60,00

Utilizar corretamente a Língua Portuguesa, bem como aperfeiçoar
métodos e técnicas de leitura e escrita frente aos desafios diários das
tarefas da empresa, de forma contextualizada.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.

Penteados
15/fev a 30/mar

CH
19h às 22h

qua / qui

40h

2x R$ 60,00

Atuar em técnicas de penteados variados de acordo com o estudo do
visagismo, fazendo acabamento de acordo com o tipo de penteado e
ocasião. Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16
anos; ter curso Cabeleireiro e/ou Cabeleireiro Assistente ou experiência
na ocupação (comprovar experiência); serão aceitos certificados feitos
em outras escolas.

Preparo de Doces e Salgados
7/fev a 23/mar

13h às 17h

CH

39h

R$ 70,00

ter / qui

Fazer doces e salgados de acordo com as normas de segurança.
Requisitos: Ensino Fund. incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

Técnicas de Manicura e Pedicura
13/fev a 17/abr

19h às 22h seg/ter/qua

CH

80h

2x R$ 80,00

Realizar procedimentos de esmaltação, aplicação de película e decoração
de unhas com adesivo, bem como fazer revitalização das mãos e pés
através de relaxamento e nutrição e organizar o ambiente de trabalho.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7º ano); idade mínima 16
anos; ser Manicure ou ter experiência na ocupação.

Técnicas para Ajudante de Cozinha
6/fev a 10/abr

13h às 17h seg/qua/sex

CH

80h

2x R$ 70,00

Executar tarefas de preparo de alimentos, conforme orientação
do cozinheiro e do nutricionista. Realizar higienização, cortes,
porcionamento, congelamento, armazenamento e conservação adequada
de fruta, verduras, carnes, aves, peixes, crustáceos e frutos do mar.
Realizar preparações prévias como molhos, massas, cremes e guarnições.
Executar mise-en-place. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7º
ano); idade mínima 18 anos; ser ajudante de cozinha.

Vendedor
14/fev a 21/jun

CH
14h às 17h ter/qua/qui

160h

4x R$ 60,00

Apresentar os produtos e serviços da empresa, aos quais conhece em
profundidade. Identificar os tipos de clientes. Negociar e argumentar com
o cliente. Preparar mercadorias para venda. Apoiar e prestar serviços ao
cliente. Demonstrar produtos. Executar a venda e a pós venda. Expor
mercadoria no ponto de venda. Registrar entrada e saída de mercadorias.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos.

Informações Necessárias para a Matrícula
- Carteira de Identidade e CPF (obrigatório para todas as idades);
- Comprovante de residência com CEP (atualizado máximo de 6 meses);
- 2 números de telefones para contato;
- Carteira do Sesc válida, para clientes comerciários (consulte o Plano de Fidelização).

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

Unidades Senac Sergipe
Aracaju: (79) 3212-1560
Itabaiana: (79) 3431-1655
Lagarto: (79) 3631-1545
Tobias Barreto: (79) 3541-1715
www.se.senac.br

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

