Programação de Cursos
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Política de descontos - Consulte o Plano de Fidelização nas Centrais de Atendimento das Unidades Senac.
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Itabaiana
Bolos Artísticos
13/fev a 10/mar

CH

39h

2x R$ 90,00

8h às 12h seg/qua/sex

Montar os bolos artísticos de acordo com as técnicas desenvolvidas em
sala de aula. Executar, higienizar e armazenar os produtos de confeitaria
de acordo com as condições de segurança do local de trabalho.
Requisitos: Ensino Fund. incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

Cabeleireiro
13/fev a 17/ago
13/fev a 17/ago
13/fev a 17/ago
13/fev a 31/ago

CH
8h às 12h

seg a qui

8h às 12h

seg a qui

13h às 17h seg a qui
19h às 22h seg a sex

400h

7x R$ 150,00
7x R$ 150,00
7x R$ 150,00
7x R$ 150,00

Realizar procedimentos de embelezamento e cuidados nos cabelos.
Organizar o ambiente de trabalho, realizar procedimentos de cuidados,
cortes simples e complexos, executar penteados e realizar processos
químicos nos cabelos.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 18 anos.

Culinária Trivial
13/fev a 20/mar

CH

19h às 22h seg/qua/sex

39h

2x R$ 90,00

Elaborar, preparar, montar e apresentar pratos da comida do dia a dia.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16
anos.

Depilador
15/fev a 25/mai

CH
13h às 17h qua a sex

160h

4x R$ 90,00

Atuar no segmento de beleza, realizando remoção dos pelos do corpo,
utilizando diferentes técnicas, procedimentos de biossegurança, materiais
e produtos, conforme as necessidades e características do cliente.
Requisitos: Ensino Fund. incompleto (7º ano); idade mínima 16 anos.

Costureiro

CH

13/fev a 3/mai
13/fev a 3/mai
13/fev a 10/mai

8h às 12h

168h

Preparo de Bolos e Tortas
14/fev a 21/mar

4x R$ 85,00
4x R$ 85,00
4x R$ 85,00

seg a qui

13h às 17h seg a qui
19h às 22h seg a sex

Manicure e Pedicure

CH

13/fev a 13/abr
13/fev a 5/mai

4x R$ 90,00
4x R$ 90,00

8h às 12h seg a qui
19h às 22h seg a sex

CH

13/fev a 19/jun

19h às 22h seg a sex

14/fev a 9/mar

19h às 22h

ter / qui

13/fev a 21/mar

Inglês Básico

CH
19h às 22h seg a sex

160h

4x R$ 75,00

Compreender e usar expressões familiares e cotidianas, enunciados
simples, que visam satisfazer necessidades concretas. Apresentar-se
e apresentar a outros. Fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos
pessoais como, por exemplo, o local onde vive as pessoas que conhece e
as coisas que tem. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (8º ano);
idade mínima 16 anos.

ter / qui

Windows, Word e Internet
13h às 17h
13/fev a 9/mar

seg a sex

24h

70h

2x R$ 135,00

CH

60h

2x R$ 120,00

Incluir digitalmente para que o aluno possa desenvolver competências de
manuseio do microcomputador.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 45 anos.

24h

Sobremesas Geladas
13/fev a 10/mar

2x R$ 80,00

13h às 17h seg/qua/sex

CH

39h

2x R$ 90,00

Elaborar e preparar sobremesas geladas com criatividade aplicando as
boas práticas para saber manipular os alimentos. Requisitos: Ensino
Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

Local: Colégio Monteiro Lobato - Itabaiana/SE

Eletricista Instalador Predial
de Baixa Tensão
13/fev a 24/mai

CH

2x R$ 80,00

CH

19h às 22h seg a sex

Informática Básica para a Maturidade

Utilizar técnicas específicas no preparo e criação de massas, molhos e
coberturas de pizzas. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º
ano); idade mínima 16 anos.

|

39h

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 Fund. incompleto (6º ano); idade mínima 14 anos.

248h

CH

13h às 17h

Informática Básica

Identificar, selecionar e aplicar manobras massoterapêuticas manuais,
visando ao bem estar físico, ao relaxamento de tensões e ao alívio da
dor do cliente.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos.

14/fev a 16/mar

CH

2x R$ 90,00

Preparar saborosos sanduíches, quentes ou frios, com higiene na
manipulação dos alimentos. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto
(6º ano); idade mínima 16 anos.

160h

5x R$ 120,00

Pizzas: Molhos e Coberturas

ter / qui

Sanduíches Quentes e Frios

Realizar higienização, lixamento, corte polimento e esmaltagem das
unhas. Utilizar diferentes técnicas, procedimentos de biossegurança,
materiais e produtos, conforme as necessidades e características do
cliente. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7º ano); idade
mínima 16 anos; todos os alunos de manicure e pedicure têm que tomar
vacina contra Hepatite.

Massagista

8h às 12h

Exercer com habilidades as técnicas no preparo de bolo e tortas.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16
anos.

Costurar e montar peças completas do vestuário, aplicando as técnicas
de costura para tecidos planos, observando o sentido do fio do tecido e
a sequência operacional. Fazer acabamentos utilizando-se dos diversos
tipos de pontos que a máquina oferece para a confecção os diversos tipos
de peças e vestuários. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º
ano); idade mínima 16 anos.

Itabaiana
13/fev a 5/mai

Centro de Formação Profissional: Rua Quintino Bocaiúva, s/n - Itabaiana/SE
(79) 3431-1655

19h às 22h

seg a sex

CH

200h

4x R$ 110,00

Realiza a instalação e manutenção elétrica predial de baixa tensão,
de acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade,
segurança, higiene e saúde.
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

