Programação de Cursos
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Política de descontos - Consulte o Plano de Fidelização nas Centrais de Atendimento das Unidades Senac.

Cursos Técnicos

|

Eventos
6/mar/17 a 8/jun/18

800h

Rádio e TV

10x R$ 240,00

6/mar/17 a 8/jun/18

CH
19h às 22h seg a sex

Profissional que auxilia na prospecção, no planejamento, na coordenação e na execução
dos serviços de apoio técnico e logístico de eventos e cerimoniais, utilizando protocolo e
etiqueta formal.
Possibilidades de atuação: empresas de eventos, meios de hospedagem, instituições
públicas e privadas, cruzeiros marítimos, restaurantes e bufês.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (2º ano); idade mínima 16 anos.

Logística
6/mar/17 a 8/jun/18

CH
19h às 22h seg a sex

6/mar/17 a 18/dez/18 19h às 22h seg a sex

CH

CH
8h às 11h

seg a sex

800h

10x R$ 250,00

Profissional que auxilia no processo de criação, produção e veiculação de programas
radiofônicos e televisivos. Atua na seleção musical, montagem de filmes, videotape,
trilhas, vinhetas, jingle, spots e aplicação de efeitos especiais. Sugere pauta para redação
do veículo de comunicação e centrais de produção jornalística. Opera equipamentos
analógicos e digitais de estúdio de gravação.
Possibilidades de atuação: empresas de radiodifusão, produtoras e estúdios de áudio e
vídeo. Agências de notícia e provedores de internet.
Requisitos: Ensino Médio completo (ou cursando 2º ano); idade mínima 16 anos.

800h

10x R$ 240,00

Profissional que aplica os principais procedimentos de transporte, armazenamento e
logística. Executa e agenda programa de manutenção de máquinas e equipamentos,
compras, recebimento, armazenagem, movimentação, expedição e distribuição de materiais
e produtos. Colabora na gestão de estoques. Presta atendimento aos clientes, implementa
os procedimentos de qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico.
Possibilidades de atuação: instituições públicas, privadas e do terceiro setor.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (2º ano); idade mínima 16 anos.

Massoterapia

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

1.200h

13x R$ 370,00

Profissional que aplica manobras de massoterapia ocidental, de massagem oriental shiatsu
e de reflexologia podal, visando ao bem-estar físico, ao relaxamento de tensões e ao alívio
da dor. Realiza procedimentos de massoterapia estética e desportiva. Identifica e seleciona
técnicas massoterápicas indicadas às diferentes necessidades do cliente. Aplica drenagem
linfática, quando indicada por prescrição médica e/ou fisioterapêutica.
Possibilidades de atuação: diferentes tipos de estabelecimentos de saúde públicos
ou privados: clínicas médicas, de massoterapia, de estética, naturalistas, fisiátricas
e fisioterapêuticas, clubes desportivos, saunas, spas, institutos de beleza, academias
esportivas e de ginástica, musculação e aeróbica, centros de reabilitação física, autônomos
ou localizados em hospitais e clínicas médicas, centros de fitness localizados em hotéis
e condomínios, casas de repouso e centros de convivência para idosos, instituições de
reabilitação para pessoas portadoras de deficiências e em programas de qualidade de vida
oferecidos pelas empresas a seus trabalhadores. Atua também, como autônomo em clínica
própria ou atendimento domiciliar.
Requisitos: Ensino Médio completo ou cursando o 2º ano; idade mínima 18 anos.

Recursos Humanos
6/mar/17 a 8/jun/18

19h às 22h seg a sex

CH

800h

10x R$ 240,00

Profissional que executa rotinas de departamento de pessoal (pesquisa, integração,
treinamento, folha de pagamento, tributos e benefícios). Descreve e classifica postos de
trabalho. Aplica questionários e processa informações acerca dos trabalhadores. Presta
serviços de comunicação, liderança, motivação, formação de equipes e desenvolvimento
pessoal. Atua em processos de orientação sobre a importância da segurança no trabalho e
da saúde ocupacional mantendo sigilo das informações com responsabilidade, organização
e relacionamento interpessoal.
Possibilidades de atuação: instituições públicas, privadas e do terceiro setor, Indústria e
comércio e em empresas de consultoria no apoio administrativo a todo e qualquer tipo de
organização, sendo ela de pequeno, médio ou grande porte, que atuam mais diretamente
com os clientes, nas funções essencialmente operacionais.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (2ª ano); idade mínima 16 anos.

Secretariado
6/mar/17 a 12/set/18 19h às 22h seg a sex

CH

1.000h

10x R$ 240,00

Profissional da Gestão que exerce o assessoramento de setores e pessoas, coordenando
equipes, executando deliberações e gerindo o fluxo de informações da empresa; mantém
inter-relações com o ambiente externo, podendo, por isso, planejar, organizar, coordenar
e controlar atividades.
Possibilidades de atuação: empresas privadas ou públicas e do terceiro setor, indústrias,
sindicatos, associações, comércio, bancos, escritórios de profissionais liberais, entre outras.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (2ª ano); idade mínima 16 anos.

Informações Necessárias para a Matrícula em Cursos Técnicos
- 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);
- Certificado de conclusão do ensino médio
ou declaração de que esteja cursando o ensino médio, a partir do 2º ano;
- Carteira de Reservista (para homens);
- Título de Eleitor (original e cópia).

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

