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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.
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CH

27/mar a 7/abr

7h às 11h

seg a sex

24/abr a 22/mai

20h às 22h seg a sex

40h

R$ 312,

PROMOÇÃO!

00

R$ 367,00

CURSO NOVO!

Utilizar o AutoCAD na criação de projetos e desenhos bidimensionais. Requisitos: Ensino
Médio incompleto (1º ano); idade mínima 16 anos; usuário de aplicativos de informática; ter
conhecimentos básicos em desenho técnico (ler desenhos de projetos das mais variadas
áreas técnicas: Obras Civis, Instalações Elétricas, Eletrônicas e Mecânicas).

Administração de Redes Linux
20/mar a 24/abr

CH

18h às 20h seg a sex

40h

R$ 238,00

Instalar, atualizar e configurar o sistema operacional Linux; incluindo o ambiente gráfico,
dispositivos de entrada e saída, drivers de dispositivos e o núcleo do sistema; Realizar a
integração (compartilhamento de dados) do Servidor Linux com sistemas operacionais
Windows; Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos; possuir
conhecimento de informática básica; possuir conhecimentos básicos do Linux (instalação,
execução de comandos básicos em modo texto, gerenciamento de arquivos e pastas em
modo texto, definição de segurança em modo texto).

Corel DRAW

CH

13/fev a 15/mar

7h às 9h

seg a sex

PROMOÇÃO!

17/abr a 16/mai

9h às 11h

seg a sex

PROMOÇÃO!

40h

R$ 202,00
R$ 202,00

Analisar, planejar e criar trabalhos gráficos, tendo como finalidade o desenvolvimento
de artes-finais (folders, logomarcas, cartazes, cartões, panfletos, etc.) para divulgação e
publicidade de uma marca/instituição, evento ou produto.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7º ano); possuir conhecimento do ambiente
de trabalho WINDOWS; idade mínima 16 anos.

Corel DRAW e Photoshop

Ilustração digital e tratamento de imagem

CH

20h às 22h seg a sex

2x R$ 192,00

6/mar a 27/abr

13h às 15h seg a sex

2x R$ 192,

00

Criar e desenvolver ilustrações vetoriais e layout de páginas para meios impressos ou
digitais, utilizando os recursos e ferramentas do CorelDRAW. Ajusta, trata e edita imagens
digitais, por meio dos recursos e ferramentas do Photoshop.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos; possuir
conhecimentos básicos do sistema operacional Windows.

17/abr a 28/jun

9h às 11h

seg a sex

CH

27/mar a 18/mai

18h às 20h seg a sex

15h às 17h seg a sex

CH

40h

R$ 219,00

Realizar uma produção e edição de vídeo para ser publicado na Internet.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos; ter conhecimento
de Informática básica; saber gerenciar arquivos (abrir, salvar, localizar, copiar, renomear,
mover e excluir), ter domínio em navegadores para internet e nas redes sociais; possuir um
smartphone que grave vídeo,

Excel com VBA
13/mar a 27/abr

CH

18h às 20h seg a sex

60h

2x R$ 135,00

Aplicar os recursos de programação em VBA, a partir da identificação de trabalhos
repetitivos e complexos, a fim de criar rotinas de automatização em planilhas do Excel e
agilizar o processamento das informações.
Requisitos: Cursando Ensino Médio; idade mínima 16 anos; ter concluído o curso MS Excel
Avançado ou possuir conhecimentos equivalentes.

Excel Básico e Avançado
13/fev a 10/mar

CH

40h

seg a sex

R$ 250,00

20/fev a 23/mar

18h às 20h seg a sex

R$ 250,00

6/mar a 23/mar

14h às 17h seg a sex

R$ 250,00

10/abr a 11/mai

18h às 20h seg a sex

R$ 250,00

17/abr a 16/mai

15h às 17h seg a sex

R$ 250,00

7h às 9h

Elaborar planilhas eletrônicas, gerando fórmulas e gráficos complexos de forma que o
mesmo possa extrair o melhor aproveitamento possível em tarefas diárias executadas no
computador. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 14 anos;
ter realizado o curso de Informática Básica; conhecimento das funções e recursos de um
sistema operacional Windows e do gerenciamento de arquivos (abrir, salvar, copiar, mover,
renomear, e excluir arquivos).

Formatação de Computadores
Instalação de Sistema Operacional e Aplicativos

CH

40h

20/fev a 23/mar

7h às 11h

seg a sex

R$ 250,00

24/abr a 8/mai

7h às 11h

seg a sex

R$ 250,00

Formatar computadores, instalar sistema operacional, aplicativos, antivírus e periféricos.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos; possuir conhecimento
das funções e recursos de um sistema operacional Windows e do gerenciamento de
arquivos (abrir, salvar, copiar, mover, renomear, e excluir arquivos).

100h

2x R$ 255,00

Desenvolver jogos eletrônicos, codificando programas e modelando banco de dados,
segundo procedimentos técnicos de qualidade e atento às normas e politicas de segurança
da informação e de respeito á propriedade intelectual. Fazer consultas, segundo as
especificações do projeto e documenta todas as etapas do projeto.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (1º ano); idade mínima 16 anos; ter participado ou
possuir conhecimentos relativos ao curso de Informática Básica; saber gerenciar arquivos
no computador (abrir, salvar, localizar, copiar, renomear, mover e excluir).

Desenvolvimento de sites
dinâmicos com WordPress

24/abr a 22/mai

70h

13/fev a 15/mar

Desenvolvimento de Jogos

Edição de Vídeo para Redes Sociais

CH

70h

2x R$ 215,00

Desenvolver Websites dinâmicos utilizando o Wordpress como gerenciador de conteúdos a
partir do conhecimento da estrutura de arquivos e recursos.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (1º ano); idade mínima 16 anos; conhecimentos
relativos ao curso de Informática Básica.

Fundamentos do Ubuntu Linux
27/mar a 26/abr

18h às 20h seg a sex

CH

40h

R$ 238,00

Atuar em ambientes de computação que usam Ubuntu Linux como sistema operacional em
um ambiente doméstico ou empresarial. Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade
mínima: 16 anos; possuir conhecimento de informática básica; saber gerenciar arquivos no
computador (abrir, salvar, localizar, copiar, renomear, mover e excluir).

Informática para a Maturidade

CH

60h

20/fev a 6/abr

15h às 17h seg a sex

R$ 208,00

13/mar a 27/abr

9h às 11h

seg a sex

R$ 208,00

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

CURSO NOVO!

AutoCAD 2D 2010

Centro de Form. Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José - Aracaju/SE

CURSO NOVO!

|

Informática

Hardware
Montador e Reparador de Computadores

CH

120h

20/fev a 25/abr

7h às 11h

seg a sex

2x R$ 255,00

6/mar a 5/mai

13h às 17h seg a sex

2x R$ 255,00

20/mar a 18/mai

18h às 22h seg a sex

2x R$ 255,00

Montar, instalar e configurar dispositivos de hardware, sistemas operacionais, software
aplicativos e redes de acordo com as normas e procedimentos técnicos de qualidade,
segurança, higiene e saúde. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (9º ano); idade
mínima 16 anos; ter concluído o curso de informática básica ou possuir conhecimentos de
Windows e Internet.

Illustrator

CH

13/fev a 15/mar

15h às 17h seg a sex

10/abr a 11/mai

9h às 11h

seg a sex

PROMOÇÃO!

100h

70h

7h às 9h

seg a sex

PROMOÇÃO!

2x R$ 133,00

7h às 9h

seg a sex

PROMOÇÃO!

2x R$ 133,00

13/fev a 6/abr

9h às 11h

seg a sex

PROMOÇÃO!

2x R$ 133,00

13/fev a 6/abr

9h às 11h

seg a sex

PROMOÇÃO!

2x R$ 133,00

13/fev a 21/mar

14h às 17h seg a sex

2x R$ 150,00

13/fev a 6/abr

15h às 17h seg a sex

2x R$ 150,00

13/fev a 6/abr

18h às 20h seg a sex

2x R$ 150,00

13/fev a 6/abr

19h às 21h seg a sex

2x R$ 150,00

20/fev a 17/abr

9h às 11h

20/fev a 17/abr

15h às 17h seg a sex

2x R$ 150,00

20/fev a 17/abr

20h às 22h seg a sex

2x R$ 150,00

6/mar a 27/abr

15h às 17h seg a sex

2x R$ 150,

7h às 9h

seg a sex

2x R$ 133,00

00

PROMOÇÃO!

Escrever com precisão, soluções lógicas para facilitar as atividades humanas onde se utilizam
computadores. Requisitos: Ensino Médio completo ou cursando; idade mínima 16 anos; ter
participado ou possuir conhecimentos relativos ao curso de informática básica.

Microsoft Project na Gestão de Projetos
10/abr a 11/mai

Programação Android
27/mar a 8/jun

200h

3x R$ 240,00

Desenvolver aplicativos para dispositivos móveis com Android, explorando os decursos das
API’s disponíveis com abordagens práticas.
Requisitos: Ensino Médio incompleto; idade mínima 16 anos; conhecimentos sobre
operação em ambiente Windows, envolvendo tarefas relacionadas com gerenciamento de
arquivos, como criação de pastas e realização de cópias.

Photoshop

CH

40h

20/fev a 23/mar

18h às 20h seg a sex

R$ 237,00

20/mar a 18/abr

20h às 22h seg a sex

R$ 237,00

seg a sex

R$ 202,00

13h às 15h seg a sex

R$ 237,00

24/abr a 22/mai
24/abr a 22/mai

7h às 9h

Criar trabalhos gráficos, tendo como finalidade o desenvolvimento de artes-finais na
editoração de imagens para divulgação de eventos ou produtos.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7º Ano); idade mínima 16 anos; possuir
conhecimento básico de sistema operacional Windows.

2x R$ 133,00

Redes e Conectividade

2x R$ 150,00

13/fev a 15/mar

20h às 22h seg a sex

20/mar a 12/abr

7h às 11h

seg a sex

2x R$ 150,00

20/mar a 5/abr

14h às 17h seg a sex

20/mar a 9/mai

9h às 11h

seg a sex

2x R$ 133,00

3/abr a 18/abr

7h às 11h

20/mar a 24/abr

14h às 17h seg a sex

20/mar a 9/mai

20h às 22h seg a sex

2x R$ 150,00
2x R$ 150,00

3/abr a 23/mai

7h às 9h

seg a sex

PROMOÇÃO!

2x R$ 133,00

3/abr a 23/mai

9h às 11h

seg a sex

PROMOÇÃO!

2x R$ 133,00

3/abr a 25/mai

13h às 15h seg a sex

2x R$ 150,00

10/abr a 30/mai

18h às 20h seg a sex

2x R$ 150,00
2x R$ 133,00

24/abr a 25/mai

14h às 17h seg a sex

2x R$ 150,00

24/abr a 14/jul

18h às 20h seg a sex

2x R$ 150,00

24/abr a 12/jun

20h às 22h seg a sex

2x R$ 150,00

Utilizar e personalizar sistemas operacionais; produz e formata textos; gera planilhas e
gráficos; conhecer e utilizar recursos da internet de forma segura.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 14 anos.

Internet para a Terceira Idade

CH

18h às 22h seg a sex

2x R$ 150,00

PROMOÇÃO!

40h

R$ 320,00

Instalar Circuitos Fechados de TV, digital ou analógica, implantando sistemas de segurança
de recintos, residências inteiras ou perímetros, com ou sem sistema de monitoramento.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (1º ano): idade mínima 16 anos; possuir conhecimento
em informática básica e em Redes e Conectividades com comprovação do certificado.

18h às 20h seg a sex

seg a sex

CH

18h às 20h seg a sex

13/mar a 3/mai

7h às 9h

40h

R$ 312,00

Desenvolver projetos. Requisitos: Ensino Médio (1º ano); idade mínima 16 anos; ter
participado ou possuir conhecimentos relativos ao curso de informática básica; saber
gerenciar arquivos no computador (abrir, salvar, localizar, copiar, renomear, mover e excluir).

13h às 15h seg a sex

24/abr a 12/jun

CH

20h às 22h seg a sex

13/mar a 3/mai

PROMOÇÃO!

40h

R$ 266,00

20/fev a 23/mar

13/fev a 6/abr

13/mar a 3/mai

CH

seg a sex

Monitoramento em CFTV

CH

PROMOÇÃO!

9h às 11h

R$ 202,00

13/fev a 6/abr

seg a sex

20/fev a 23/mar

R$ 237,00

Analisar, planejar e criar trabalhos gráficos, tendo como finalidade o desenvolvimento
de artes-finais (folders, logomarcas, cartazes, cartões, panfletos, etc.) para divulgação e
publicidade de uma marca/instituição, evento ou produto.
Requisitos: Ensino Fundamental (7º ano); idade mínima 16 anos; possuir conhecimento do
ambiente de trabalho - Windows.

Informática Básica

Lógica de Programação

seg a sex

CH

40h

R$ 238,00
R$ 238,00
PROMOÇÃO!

R$ 203,00

Realizar montagem, manutenção e configuração de redes com tecnologias de conectividade.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (1ª ano); idade mínima 16 anos; possuir conhecimento
de informática básica; saber gerenciar arquivos em computadores conectados em redes
(abrir, salvar, localizar, copiar, renomear, mover e excluir), ter domínio do painel de controle
do sistema operacional Windows.

Recursos Avançados de Word e Excel
13/fev a 15/mar

9h às 11h

seg a sex

13/fev a 15/mar

20h às 22

seg a sex

20/fev a 23/mar

7h às 9h

seg a sex

20/fev a 23/mar
20/mar a 18/abr

PROMOÇÃO!

seg a sex

40h

R$ 219,00
R$ 259,00

PROMOÇÃO!

13h às 15h seg a sex
7h às 9h

CH

R$ 219,00
R$ 259,00

PROMOÇÃO!

R$ 219,00

27/mar a 12/abr

14h às 17h seg a sex

R$ 259,00

3/abr a 28/mar

18h às 20h seg a sex

R$ 259,00

3/abr a 25/mai

20h às 22h seg a sex

R$ 259,00

60h

10/abr a 11/mai
10/abr a 11/mai

15h às 17h seg a sex

R$ 208,00

17/abr a 16/mai

9h às 11h

Incluir pessoas com idade mínima de 45 anos, objetivando a sua inclusão digital para que o
mesmo possa desenvolver competências de manuseio do microcomputador e navegar na
internet e mídias sociais.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 45 anos.

17/abr a 16/mai

13h às 15h seg a sex

R$ 259,00

24/abr a 8/mai

13h às 17h seg a sex

R$ 259,00

Comunicação e Mídias Sociais
20/abr a 2/jun

15h às 17h seg a sex

CH

7h às 9h

seg a sex
seg a sex

PROMOÇÃO!

R$ 219,00
R$ 259,00

PROMOÇÃO!

R$ 219,00

Desenvolver recursos avançados e funções disponíveis nos editores de texto e planilhas
eletrônicas, realizando diversas construções de malas-diretas, formulários, tabelas,
elaboração de fórmulas relacionamento entre planilhas, filtragem de dados e construção de
gráficos entre outras tarefas. Requisitos: Ensino Fund. incompleto (6º ano); idade mínima
14 anos; ter participado ou possuir conhecimentos relativos ao curso de informática básica.
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Gestão e Negócios
Compras e Administração de Materiais
13/fev a 24/fev

19h às 22h seg a sex

CH

30h

R$ 100,00

Planejar, administrar, executar e controlar atividades de compra, com base nas políticas,
sistemas e processos da empresa, contribuindo assim com todo o processo de compras
de forma eficiente e eficaz. Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.

Desenvolvimento de Lideranças
20/fev a 15/mar

19h às 22h

seg a sex

CH

45h

R$ 130,00

Desenvolver e aperfeiçoar competências profissionais relacionadas à assessoria de pessoas
nas atividades ligadas à convivência harmoniosa e habilidades profissionais entre as equipes
proporcionando assim maior interação e qualidade de vida. Requisitos: Ensino Médio
completo; idade mínima 18 anos; ser profissional líder/gestor dos diversos segmentos.

Dinâmicas de Grupo
3/abr a 12/abr

19h às 22h

CH

21h
R$ 90,00

seg a sex

Utilizar dinâmicas de grupo como ferramenta de mediação em diversos contextos
profissionais, compreendendo as principais teorias de grupos e atuando como facilitador,
para atender a demandas específicas dentro da área de recursos humanos.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (1º ano); idade mínima 16 anos.

E-commerce

Estratégias e Modelos de Negócios
13/fev a 21/fev

19h às 22h

CH

20h
R$ 90,00

seg a sex

Conhecer os modelos de negócios, tipos e formas do E-commerce com fundamentação na
história e evolução do comércio virtual e sua ligação direta com a cadeia de suprimentos e
entende a importância de sua empresa participar do mercado virtual.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.

Escrituração Fiscal Digital
SPED - EFD ICMS / IPI
4/abr a 9/mai

19h às 22h ter/qui/sex

CH

R$ 120,00

3/abr a 11/abr

19h às 22h

seg a sex

CH

Fluxo de Caixa
14/fev a 2/mar

CH

21h

R$ 100,00

19h às 22h ter/qui/sex

Elaborar fluxo de caixa e, através dele, avaliar o desempenho da atividade financeira da
empresa, por meio da mobilização de técnicas e ferramental financeiros adequados,
contribuindo de forma eficaz, para a gestão financeira das organizações.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.

Legislação e Declaração de
Imposto de Renda - Pessoa Física
7/mar a 23/mar

CH

21h
R$ 90,00

19h às 22h ter/qui/sex

Preencher corretamente as suas declarações entendendo o funcionamento da sistemática
do imposto de renda. Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.

Licitações e Contratos

CH

60h

20/fev a 23/mar

19h às 22h

seg a sex

R$ 180,00

24/abr a 22/mai

19h às 22h

seg a sex

R$ 180,00

Atuar no mercado representando empresas nas licitações promovidas sob as modalidades,
tipos e contratos existentes nas legislações pertinentes. Desenvolve e participa de todas as
práticas do processo de licitação, ampliando e aprimorando os conhecimentos sobre as
etapas de elaboração de licitações, separando documentação, participando das sessões
públicas de licitação, enviando lances e negociando.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.

Plano de Negócios com uso do Excel
20/fev a 8/mar

19h às 22h

CH

30h

R$ 100,00

seg a sex

Planejar e elaborar o plano de negócio com a utilização do software Excel, base nas
políticas, sistemas e processos da empresa, fundamentado e identificando sua viabilidade.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos; conhecimento do software
Excel básico.

36h

Realizar as operações referentes à escrituração fiscal de forma digital.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.

Excelência no Atendimento ao Público

Centro de Form. Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José - Aracaju/SE

20h

Pregão Presencial e Eletrônico
3/abr a 18/abr

19h às 22h

CH

30h

R$ 120,00

seg a sex

Atuar com segurança e celeridade em processos de contratação, em especial nas licitações
modalidade pregão presencial e eletrônico, sejam como pregoeiro ou como membros da
equipe de apoio, proporcionando uma visão completa do processo das compras públicas,
com foco na operacionalização e condução do certame licitatório.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.

R$ 90,00

Realizar ações competitivas e sustentáveis, levando o cliente a perceber quais os diferenciais
entre o produto ou serviço de uma empresa e o da concorrência, de forma ética e cortês.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 17 anos.

Representante Comercial
13/fev a 9/mai

19h às 22h

seg a sex

CH

160h

3x R$ 170,00

Adotar postura ética em relação aos clientes e fornecedores, oferecer produtos e serviços
de acordo com padrões de qualidade. Requisitos: Ens. Fund. comp.; idade mínima 18 anos.

|

Gestão e Negócios
Assistente Administrativo
13/fev a 9/mai

19h às 22h

seg a sex

CH

160h

3x R$ 170,

00

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.

Assistente de Recursos Humanos
13/fev a 24/mai

19h às 22h

seg a qui

CH

160h

3x R$ 170,00

Executar rotinas de processos administrativos do setor de recursos humanos de uma
empresa. Realizar atividades de apoio ao planejamento, execução, avaliação e controle
dos processos de recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação de
desenvolvimento, avaliação do desempenho, progressão funcional, cargos, salários e
benefícios. Requisitos: Ensino Médio incompleto (1º ano); idade mínima 16 anos.

Assistente de Pessoal
13/fev a 9/mai

19h às 22h

seg a sex

CH

160h

3x R$ 170,00

Realizar atividades de administração de pessoal, em processo como admissão de
empregados, controle de jornada de trabalho e pagamento de encargos sociais, 13º salário,
férias e rescisão de contrato. Preparar, organizar, solicitar e emitir documentos e processos,
de acordo com a legislação trabalhista. Organizar informações cadastrais dos empregados.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (1º ano); idade mínima 16 anos.

Anexo I: Rua Senador Rollemberg Leite, 648 - São José - Aracaju/SE

Estoquista
13/fev a 9/mai

CH
19h às 22h

seg a sex

160h

3x R$ 170,00

Atuar no planejamento, na operacionalização, no controle e na armazenagem de materiais,
produtos e equipamentos. Para isso, executa procedimentos relacionados ao controle
de recebimento e ao armazenamento de materiais, produtos e equipamentos, além de
organizar estoques, seguindo procedimentos internos e apoiando os demais setores das
organizações. Requisitos: Ensino Médio incompleto; idade mínima 16 anos.

Promotor de Vendas
13/fev a 9/mai

19h às 22h

seg a sex

CH

160h

3x R$ 170,00

Organizar equipes de trabalho, impulsionar ações de vendas, pesquisar produtos e serviços
da concorrência, controlar e subsidiar as ações de promoção das vendas nos PDVs, expor
mercadorias; Fazer reposição de mercadorias; elaborar relatório de vendas, promoções,
demonstrações e pesquisa de preço; informar características de produtos; executar ações
de merchandising nos pontos de venda. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (9º
ano); idade mínima 16 anos.

Recepcionista
13/fev a 9/mai

19h às 22h

CH
seg a sex

160h

3x R$ 170,00

Recepcionar e atender diferentes públicos, por meio de diversos canais de comunicação
(telefone, virtual e presencial). Promover a satisfação, a qualidade e a excelência no
atendimento. Tratar as informações e estabelece fluxos de atendimento, com base nos
processos, produtos e serviços da organização, de modo a atender com rapidez e eficiência
as necessidades do cliente. Requisitos: Ens. Fund. incomp. (9º ano); idade mínima 16 anos.
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Gastronomia
Auxiliar de Cozinha
15/mar a 2/jun

8h às 12h

seg a sex

CH

220h

3x R$ 120,00

Preparar alimentos e organizar a cozinha, realizar higienização, cortes, proporcionando,
congelamento, armazenamento e conservação adequada de fruta, verduras, carnes, aves,
peixes, crustáceos e frutos do mar, preparações prévias como molhos, massas, cremes e
guarnições. Executar mise-en-place, a organização operacional e higienização da cozinha
de acordo com as condições de segurança no local de trabalho.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos.

Bolos Artísticos
20/mar a 5/abr

14h às 17h

CH

39h

R$ 219,00

seg a sex

Montar e finalizar os bolos artísticos de acordo com 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 Fundamental incompleto (6° ano); idade
mínima 16 anos; ter feito o Curso de Confeitaria ou de Bolos Artísticos.

Bolos Artísticos Avançados

CH

39h

5/abr a 25/abr

19h às 22h

seg a sex

R$ 219,00

10/abr a 28/abr

14h às 17h

seg a sex

R$ 219,00

Montar e finalizar os bolos artísticos de acordo com técnicas avançadas no preparo e
decoração do mesmo. Executar, higienizar e armazenar os produtos de confeitaria de acordo
com as condições de segurança do local de trabalho. Requisitos: Ensino Fundamental (6°
ano); idade mínima 16 anos; ter feito o Curso de Confeitaria ou de Bolos Artísticos.

Centro de Form. Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José - Aracaju/SE

Doces para Festa
26/abr a 15/mai

CH

19h às 22h

Exercer com habilidade as técnicas no preparo de doces para festas.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

Garçom

CH

21/fev a 8/mar

18h às 21h

CH

24h

R$ 182,00

seg a sex

Elaborar, preparar, montar bombons e trufas com qualidade, aplicando as boas práticas na
manipulação dos alimentos.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

Confeiteiro

CH

300h

6/fev a 11/mai

13h às 18h

seg a sex

4x R$ 103,00

24/abr a 18/jul

13h às 18h

seg a sex

4x R$ 103,

7/mar a 22/jun

18h às 22h

seg a sex

4x R$ 103,00

520h

14/mar a 30/ago

7h às 15h

seg a sex

6x R$ 100,00

26/abr a 11/out

7h às 15h

seg a sex

6x R$ 100,00

Recepcionar clientes, realizando a venda de produtos em diferentes empreendimentos
hoteleiros. Utilizar técnicas de servir alimentos e bebidas. Organizar espaços físicos de
alimentos e bebidas. Requisitos: Ensino Fund. incompleto (8 º ano); idade mínima 18 anos.

Naked Cake

Bolo com recheio e sem cobertura
22/mar a 7/abr

8h às 11h

CH

39h

R$ 219,00

seg a sex

Desenvolve conhecimentos e habilidades no preparo de massas e recheios para
montagem e decoração de bolos naked cake, em conformidade com as normas
de higiene e manipulação de alimentos.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

Pizzas: Molhos e Coberturas
Bombons e Trufas

24h

R$ 219,00

seg a sex

14/fev a 23/fev

18h às 21h

CH

24h

R$ 182,00

seg a sex

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

Preparo de Bolos e Tortas
10/abr a 28/abr

8h às 11h

CH

39h

R$ 219,00

seg a sex

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

00

Preparar, organizar e montar produtos de confeitaria, observar e aplicar as técnicas
culinárias de acordo com as boas práticas de forma a assegurar os padrões de qualidade
dos alimentos. Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos.

Saladas
5/abr a 19/abr

CH
18h às 21h

24h

R$ 182,00

seg a sex

Exercer, com habilidade, técnicas no preparo de diversos tipos de saladas.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

Cozinheiro
8/mar a 4/ago

CH
8h às 15h

seg a sex

500h

6x R$ 138,00

Atuar em cozinhas integradas a diversos estabelecimentos como meios de hospedagem,
bares, restaurantes, cozinhas industriais, hospitais, catering ou em produções de bufês,
realizando os processos de elaboração, preparo, montagem e apresentação de saladas,
pratos quentes e frios, guarnições, molhos e sobremesas.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos; certificado de Auxiliar
de Cozinha ou experiência na área de cozinheiro (comprovada com no mínimo oito meses).

Cupcakes
2/mar a 13/mar

CH
18h às 21h

seg a sex

24h

R$ 182,00

Conhecer os vários equipamentos e os acessórios modernos para auxiliá-lo na cozinha.
Preparar massas, recheios, coberturas e manipular alimentos com padrões de qualidade.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto; idade mínima 16 anos.

Salgadeiro

CH

160h

6/fev a 5/abr

13h às 17h

seg a sex

3x R$ 103,00

20/mar a 19/mai

13h às 17h

seg a sex

3x R$ 103,00

26/abr a 3/jul

13h às 17h

seg a sex

3x R$ 103,00

Preparar, confeccionar e acondicionar diversos tipos de salgados tradicionais e finos,
levando em consideração as normas de procedimentos técnicos de higiene e manipulação
de alimentos. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

Sobremesas Geladas
20/mar a 5/abr

19h às 22h

seg a sex

CH

39h

R$ 219,00

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

Tortas Trufadas Especiais
5/abr a 19/abr

18h às 21h

seg a sex

CH

24h

R$ 182,00

Exercer, com habilidade, as técnicas no preparo de tortas trufadas de acordo com as
normas da RDC 216. Requisitos: Ens. Fund. incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.
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Beleza
Automaquiagem
13/mar a 22/mar

CH

20h

Centro de Form. Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José - Aracaju/SE

Depilador

CH

160h

R$ 150,00

13/fev a 17/abr

8h às 12h

seg a sex

3x R$ 130,00

Auxiliar na produção pessoal de acordo com o tipo físico, estilo e ocasiões, usando a
maquiagem como aliada na conquista do sucesso pessoal e profissional.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7º ano); idade mínima 16 anos.

13/fev a 17/abr

18h às 22h

seg a sex

3x R$ 130,00

27/mar a 25/mai

13h às 17h

seg a sex

3x R$ 130,00

13h às 17h

seg a sex

Cabeleireiro
13/fev a 20/jul

18h às 22h

CH
seg a sex

400h

6x R$ 400,00

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.

Colorimetria e Transformação Capilar
24/abr a 5/jun

13h às 17h

seg a sex

CH

120h

2x R$ 400,00

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; ser Cabeleireiro ou
Cabeleireiro Assistente.

Corte Feminino e Masculino

CH

60h

13/fev a 8/mar

13h às 17h

seg a sex

R$ 250,00

18/abr a 10/mai

8h às 12h

seg a sex

R$ 250,00

Cuidar da beleza e vitalidade dos cabelos de seus clientes seja eles homens ou mulheres,
para mantê-los sempre no tamanho e estético ideal, buscando o melhor resultado.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos; profissionais que
tenham concluído o curso de cabeleireiro e/ou Assistente de Cabeleireiro.

Design de Sobrancelhas
24/abr a 8/mai

8h às 12h

seg a sex

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 Fundamental incompleto (7º ano); idade mínima 16 anos.

CH

40h

R$ 170,00

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.
Req.: Ensino Fundamental incompleto (7º ano); idade mínima 16 anos; ser Depilador.

Manicure e Pedicure

CH

160h

13/fev a 17/abr

13h às 17h

seg a sex

3x R$ 130,00

24/abr a 21/jun

18h às 22h

seg a sex

3x R$ 130,00

20/mar a 18/mai

8h às 12h

seg a sex

3x R$ 130,00

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.

Maquiador

CH

160h

13/fev a 17/abr

8h às 12h

seg a sex

3x R$ 130,00

24/abr a 21/jun

18h às 22h

seg a sex

3x R$ 130,00

Realizar maquiagens para diferentes ocasiões, utilizando técnicas e produtos cosméticos
de maquiagem, considerando as tendências da moda e respeitando os limites éticos e os
critérios estéticos regionais. Req.: Ens. Fund. incompleto (7º ano); idade mínima 16 anos.

Unhas Decoradas
18/abr a 3/mai

18h às 22h

CH
seg a sex

40h

R$ 120,00

Atuar no salão de beleza na execução das técnicas de unhas decoradas, considerando as
tendências da moda.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos; ser Manicure.
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Turismo e Hotelaria
Administração Financeira de Eventos
13/fev a 24/fev

19h às 22h

CH

30h

R$ 100,00

seg a sex

Avaliar, negociar, coordenar e supervisionar a viabilidade técnica, financeira e administrativa
do empreendimento e de produtos e serviços em eventos.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.

Agente de Informações Turísticas
6/mar a 13/jun

14h às 17h

seg a sex

CH

200h

3x R$ 120,00

Informar e orientar turistas sobre roteiros, programações, serviços e produtos, bem como
presta informações históricas, culturais e artísticas locais em postos de atendimento ao
turista. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

Camareira em Meios de Hospedagem
6/mar a 25/mai

8h às 11h

seg a sex

CH

160h

3x R$ 120,00

Executar procedimentos operacionais de limpeza, higienização e arrumação, vistoria,
reposição dos materiais das unidades habitacionais, considerando os aspectos da
hospitalidade, higiene, sustentabilidade ambiental, relação interpessoal e identidade
profissional nas empresas de hospedagem.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 18 anos.

Cerimonial e Etiquetas
6/mar a 20/mar

19h às 22h

seg a sex

CH

30h

R$ 100,00

Reconhecer, identificar e coordenar eventos, observando suas estruturas físicas, trabalhos
na produção, execução e logística.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.

Centro de Form. Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José - Aracaju/SE

Mensageiro em Meios de Hospedagem
3/abr a 22/jun

19h às 22h

seg a sex

CH

165h

3x R$ 120,00

Receber e acompanhar o cliente na entrada e saída dos meios de hospedagem, acomodar
o cliente nos aposentos, oferecer orientações gerais sobre a unidade habitacional e seus
equipamentos, distribuir mensagens internas e externas, executar serviços complementares
de ajuda operacional. Requisitos: Ensino Fund. incompleto (9º ano); idade mínima 18 anos.

Qualidade em Serviços Turísticos
13/fev a 27/mar

19h às 22h

seg a sex

CH

80h

2x R$ 120,00

Executar procedimentos operacionais de limpeza, higienização e arrumação, vistoria,
reposição dos materiais das unidades habitacionais, considerando os aspectos da
hospitalidade, higiene, sustentabilidade ambiental, relação interpessoal e identidade
profissional nas empresas de hospedagem.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 18 anos.
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Meio Ambiente
Agente de Gestão de Resíduos Sólidos
13/mar a 17/jul

14h às 17h

seg a sex

CH

240h

4x R$ 95,00

Gerenciar resíduos sólidos, com foco na sua redução, reutilização e reciclagem, fazendo
inspeções e campanhas de conscientização para orientar na gestão adequada. Buscar e
realizar parcerias com empresas para a coleta dos resíduos recicláveis.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 18 anos.

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

Sustentabilidade e Cidadania Ambiental
10/abr a 20/abr

14h às 17h

seg a sex

CH

20h

R$ 100,00

Desenvolver ações que busquem um equilíbrio nas dimensões social, política, cultural,
econômica e ecológica da sustentabilidade e promovam a cidadania ambiental, conhece os
fundamentos da sustentabilidade.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.
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Saúde
Cuidador de Idoso
13/fev a 8/mai

19h às 22h

CH
seg a sex

160h

3x R$ 150,00

Cuidar da higiene, conforto e alimentação do idoso, observando possíveis alterações no
estado geral, zelar pela integridade física do idoso, prestar primeiros socorros e promover
atividades de entretenimento. Requisitos: Ensino Fund. completo; idade mínima 18 anos.

Cuidador Infantil
20/mar a 6/jun

8h às 11h

CH
seg a sex

160h

3x R$ 150,00

Cuidar da higiene, conforto e alimentação da criança. Observar possíveis alterações no
estado geral da criança. Zelar pela integridade física e prestar primeiros socorros e
promover atividades lúdicas e de entretenimento.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos.

Massagista
6/mar a 5/jun

CH
8h às 12h

seg a sex

248h

4x R$ 245,00

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.

Centro de Form. Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José - Aracaju/SE

Primeiros Socorros
3/abr a 11/abr

14h às 17h

seg a sex

20h

CH

R$ 140,00

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

Reeducação Alimentar e Qualidade de Vida
20/mar a 28/mar

8h às 11h

CH

20h
R$ 80,00

seg a sex

O Curso proporciona conhecer a importância da alimentação na promoção da qualidade
de vida, aprender sobre técnicas de reeducação alimentar e adotar hábitos alimentares
saudáveis e aplicáveis no cotidiano.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos.

Tecnologias de Cuidados com Feridas
17/abr a 2/mai

14h às 17h

seg a sex

CH

30h

R$ 100,00

Realizar 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.
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|

Infraestrutura

Centro de Form. Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José - Aracaju/SE

Agente de Limpeza e Conservação
6/mar a 26/jul

19h às 22h

CH

160h

3x R$ 100,00

seg a sex

Limpar vidros, superfícies (paredes, pisos, esquadrias), móveis e equipamentos, cortinas
e persianas, realização de saneamento, varrer, lavar, secar e encerar pisos, passar pano e
recolher lixo, atuando com qualidade aplicando as Normas Regulamentadoras prezando a
saúde e segurança no desenvolvimento das atividades.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 18 anos.

|

Infraestrutura
Frentista
13/fev a 10/mai

CH
19h às 22h

seg a sex

160h

3x R$ 113,00

Abastecer veículos automotores com diferentes tipos de combustíveis; verificar e trocar
fluídos e filtros; lavar veículos automotores. Verificar a calibragem e efetuar a troca de pneus;
Acompanhar o recebimento e o controle da qualidade de combustíveis; comercializar
produtos. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (9º ano); idade mínima 18 anos.

Anexo I: Rua Senador Rollemberg Leite, 648 - São José - Aracaju/SE

Porteiro e Vigia
13/fev a 10/mai

19h às 22h

CH
seg a sex

160h

3x R$ 100,00

Recepcionar e orientar pessoas em portarias, controlar a entrada e saída de veículos e
pessoas; inspecionar áreas comuns; realizar manutenções simples; solicitar consertos; zelar
pela segurança pessoal e patrimonial; receber, protocolar e distribuir correspondências e
encomendas aos destinatários.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (9º ano); idade mínima 18 anos.
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Arte
Desenho em Quadrinhos
19/abr a 31/mai

14h às 17h

qua e qui

|
CH

40h

R$ 120,

00

Desenvolver desenho em quadrinhos através de construção de roteiro e variação de
personagem. Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

Escultura em Argila
28/mar a 19/abr

19h às 22h ter/qua/qui

CH

30h

R$ 110,00

Desenvolver habilidades em argila com domínio de técnicas tridimensional, e conhecimento
específico sobre desenho, volumetria e escala.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (5º ano); idade mínima 16 anos; o aluno é
responsável pela compra do material específico do curso.

Centro de Form. Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José - Aracaju/SE

Desenho de Retrato
8/mar a 26/abr

14h às 17h

qua e qui

CH

40h

R$ 120,00

Desenvolver técnicas de desenho da figura humana.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos; o aluno é
responsável pela compra do material específico do curso.

Pintura em Tela
8/mar a 26/abr

19h às 22h

CH
qua e qui

40h

R$ 120,00

Aplicar os diversos métodos de pintura, como a óleo, guache e acrílica, as escala de valores,
teoria das cores e composição.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos; o aluno é
responsável pela compra do material específico do curso.
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Moda
Estilista de Moda

|
CH

396h

Centro de Form. Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José - Aracaju/SE

Técnica de Vitrinismo

30h

8h às 12h

seg a sex

5x R$ 200,00

4/mar a 22/abr

13/mar a 25/jul

13h às 17h seg a sex

5x R$ 200,00

Promover a melhor exposição da mercadoria, selecionando os materiais, as cores, a
iluminação para que seja possível criar uma vitrine perfeita.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (2º ano); idade mínima 18 anos.

Pesquisar, criar, produzir e desenvolver produtos de moda, podendo atuar em ateliê próprio ou
com produção em larga escala. Requisitos: Ens. Fund. incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

8h às 12h

sábado

CH

13/mar a 25/jul

R$ 240,00
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Idiomas
Espanhol Básico
20/fev a 4/jul

19h às 22h seg/ter/qua

|
CH

160h

3x R$ 152,00

Possuir bom conhecimento gramatical, relativo a vocabulário e estrutura básica da língua.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (8º ano); idade mínima 16 anos.

Inglês Básico

CH

160h

20/fev a 4/jul

14h às 17h seg/ter/qua

4x R$ 170,00

20/fev a 4/jul

19h às 22h seg/ter/qua

4x R$ 170,00

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.

Centro de Form. Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José - Aracaju/SE

Libras Básico

CH

160h

20/fev a 17/jul

9h às 12h seg/qua/sex

3x R$ 136,00

20/fev a 17/jul

19h às 22h seg/qua/sex

3x R$ 136,00

Utilizar a língua brasileira de sinais em nível básico, para comunicação com desinibição
corporal, com pessoas surdas usuárias de libras em diversos contextos sociais.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos.
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Comunicação

|

Centro de Form. Profissional: Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José - Aracaju/SE

Oratória

CH

75h

27/mar a 8/mai

9h às 12h

seg a sex

2x R$ 180,00

13/fev a 30/mar

19h às 22h

seg a qui

2x R$ 180,00

Desenvolver a arte de falar em público, através da comunicação, utilização de técnicas e
que propicie o desenvolvimento de competências necessárias para a arte de falar bem em
público. Requisitos: Ensino Médio incompleto (1ª ano); idade mínima 16 anos.
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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.
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Lagarto
Assistente Administrativo

CH

160h

Colorimetria

6/fev a 16/jun
13/fev a 23/jun

4x R$ 70,00
4x R$ 70,00

14/fev a 16/mai

19h às 22h seg/qua/sex
14h às 17h seg/qua/sex

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.

Básico de Corte de Cabelo e Escova
6/fev a 18/mai

14h às 17h seg/qua/sex

CH

120h

3x R$ 100,

00

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.

Cabeleireiro
6/fev a 22/ago
6/fev a 22/ago

CH
8h às 11h

seg a sex

19h às 22h seg a sex

400h

8x R$ 100,00
8x R$ 100,00

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.

Centro de Formação Profissional: Rua Dr. Laudelino Freire, 365 - Lagarto/SE
(79) 3631-1545
CH

13h às 17h

ter / qui

100h

3x R$ 100,00

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.

Costureiro
6/fev a 17/mai

CH
14h às 17h seg a qui

168h

4x R$ 65,00

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.

Design de Sobrancelhas
14/fev a 4/abr

14h às 17h

CH
ter / qui

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 Fund. incompleto (7º ano); idade mínima 16 anos; ser
Depilador ou Maquiador.

Informática Básica
6/fev a 3/mai
9/mar a 30/mai

19h às 2 2h

CH
ter / qui

19h às 22h seg / qua

70h

3x R$ 83,00
3x R$ 83,00

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.

Marketing Básico
7/fev a 11/mai
14/fev a 18/mai

CH

19h às 22h

ter / qui

14h às 17h

ter / qui

80h

2x R$ 70,00
2x R$ 70,00

Desenvolver competências de marketing e vendas a partir de vivências
relacionadas ao ambiente empresarial, utilizando o conceito de
segmentação de mercado, análise do ambiente mercadológico e
ferramentas de marketing.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 16 anos.

Técnicas de Manicura e Pedicura
13/fev a 24/abr

14h às 17h seg/qua/sex

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.
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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

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

