
O Técnico em Guia de Turismo é o responsável pela recepção, condução, orientação 
e assistência de pessoas ou grupos durante traslados, passeios, visitas e viagens em 
âmbito local, regional e nacional. Esse profissional informa sobre aspectos socioculturais, 
históricos, ambientais e geográficos. Apresenta e organiza roteiros de visitas e itinerários 
turísticos, considerando os interesses e as necessidades do visitante.
Possibilidades de atuação: Atua em organizações públicas e privadas do segmento do 
turismo, tais como agências de viagem, operadoras turísticas, museus, centros culturais, 
parques naturais e temáticos, por meio da prestação de serviços autônomos, temporários 
ou contrato efetivo.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (2º ano); idade mínima 17 anos.

3/jul/17 a 28/set/18 19h às 22h seg a sex 13x R$ 250,00

Guia de Turismo CH  800h

O Técnico em informática responsável pelo planejamento e pela execução dos processos 
de manutenção de computadores e pela operação de redes locais de computadores. 
Desenvolve aplicativos computacionais, adotando normas técnicas, de qualidade, de 
saúde, de segurança do trabalho e preservação ambiental no desempenho de sua função.
Possibilidades de atuação: Atua em organizações públicas e privadas de qualquer 
segmento, tais como da área do comércio, de serviços, da indústria, de consultoria, de 
ensino e pesquisa, por meio da prestação de serviços autônomos, temporários ou contrato 
efetivo.
Requisitos: Ensino Médio incompleto (2º ano); idade mínima 16 anos.

3/jul/17 a 21/dez/18 19h às 22h seg a sex 18x R$ 177,00

Informática CH  1000h

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

O Técnico em Enfermagem é o profissional que atende às exigências da legislação de 
proteção da saúde do trabalhador e responde à necessidade das empresas por Técnicos 
de Enfermagem com formação especializada para promover a saúde e manter a integridade 
do trabalhador no ambiente de trabalho.
Possibilidades de atuação: Atua em equipes multiprofissionais, supervisionadas, em 
empresas privadas e públicas, como integrante do Serviço Especializado em Engenharia 
de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT, participando dos projetos de educação do 
trabalhador, em especial, dos programas de prevenção de doenças.
Requisitos: Diploma de técnico em Enfermagem; idade mínima 18 anos.

3/jul/17 a 22/mar/18 19h às 22h seg a qui 8x R$ 170,00

Enfermagem do Trabalho CH  340h

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

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.

8/mai a 20/jun
8/mai a 20/jun

13h às 17h

19h às 22h

ter/qua/qui

seg a qui

3x R$ 90,00

3x R$ 90,00

Informática Básica CH 70h

Realizar 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.

8/mai a 14/ago 19h às 22h seg a sex 4x R$ 110,00

Eletricista Instalador
Predial de Baixa Tensão CH 200h

Lagarto CFP: Rua Dr. Laudelino Freire, 365 - Lagarto/SE| (79) 3631-1545

Itabaiana Itabaiana
CFP: Rua Quintino Bocaiúva, s/n - Itabaiana/SE  /  (79) 3431-1655 Local: Colégio Monteiro Lobato

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 (1ª Série); Idade mínima: 16 anos.

15/mai a 21/set
26/jun a 8/nov

8h às 11h

14h às 17h

seg/ter/qui

seg/qua/sex

4x R$ 70,00

4x R$ 70,00

Assistente Administrativo CH 160h

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.

1/jun a 12/set
13/jun a 21/set

14h às 17h

19h às 22h

ter / qui

ter / qui

2x R$ 70,00

2x R$ 70,00

Marketing Básico CH 80hComercializar e atuar na dispersão de medicamentos e correlatos. 
Interpretar receitas prescritas pelo médico e presta os devidos 
esclarecimentos no que se refere ao uso correto dos medicamentos. 
Auxiliar na organização do estabelecimento farmacêutico, no controle 
de estoques e no armazenamento de medicamentos. Trabalhar sob a 
supervisão do profissional farmacêutico. 
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos.

15/mai a 29/nov 19h às 22h seg/qua/sex 6x R$ 70,00

Balconista de Farmácia CH 240h

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.

17/mai a 18/ago 14h às 17h seg/qua/sex 3x R$ 100,00

Básico de Corte de Cabelo e Escova CH 120h

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 (6º ano); 
idade mínima 16 anos.

23/mai a 27/jul 19h às 22h ter/qua/qui 3x R$ 40,00

Aperfeiçoamento em Corte e Costura CH 80h

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.

2/mai a 20/jun 19h às 22h ter / qui 2x R$ 60,00

Design de Sobrancelhas CH 40h

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

8/mai a 10/jul 13h às 17h segunda-feira R$ 70,00

Preparo de Doces e Salgados CH 39h

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.

18/jul a 24/out
18/jul a 24/out

14h às 17h

19h às 22h

ter/qua/qui

ter/qui/sex

3x R$ 85,00

3x R$ 85,00

Básico de Corte de Cabelo e Escova CH 120h

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 incompleto; idade mínima 16 anos.

2/mai a 23/mai 19h às 22h ter / qui R$ 50,00

Qualidade no Atendimento CH 21h

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: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade 
mínima 16 anos.

8/mai a 7/ago 19h às 22h seg / qua 3x R$ 55,00

Básico de Depilação CH 80h

Manusear corretamente materiais, instrumentos e equipamentos de 
trabalho, evitando danos e desperdício. Requisitos: Ensino Fundamental 
II incompleto (7º ano); idade mínima 16 anos.

10/mai a 7/jun 13h às 17h quarta-feira R$ 50,00

Boas Práticas na
Manipulação de Alimentos CH 20h

Organizar o ambiente de trabalho, realizar procedimentos de cuidados 
químicos nos cabelos, desenvolve 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; Obs.: Serão 
aceitos certificados feitos em outras escolas.

17/jul a 8/nov 19h às 22h seg / qua 3x R$ 85,00

Colorimetria CH 100h

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.

23/mai a 22/ago
9/jun a 1/set

19h às 22h

14h às 17h

ter / qui

qua / sex

3x R$ 70,00

3x R$ 70,00

Informática Básica CH 70h

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.

8/mai a 7/ago 19h às 22h seg / qua 3x R$ 55,00

Libras Básico CH 80h

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

9/mai a 27/jun 19h às 22h ter / qui 2x R$ 60,00

Maquiagem Social CH 40h

Elaborar, preparar, montar e apresentar pizzas, molhos e coberturas. 
Coordenar e controlar o recebimento, armazenamento e acondicionamento 
dos insumos. Requisitos: Ensino Fundamental II incompleto (6º ano); 
idade mínima 16 anos.

10/mai a 21/jun 19h às 22h quarta-feira R$ 50,00

Pizza: Molhos e Coberturas CH 24h

Identificar as causas para minimizar o efeito que este fator pode gerar, 
assim como sensibilizar os colaboradores para que eles não deixem que 
essa variável prejudique o desenvolvimento das tarefas, pois os clientes 
internos e externos podem não ser atendidos com prontidão e eficácia, 
resultando em queda na qualidade do atendimento e na produtividade.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos.

3/mai a 24/mai 19h às 22h qua / sex R$ 50,00

Relações Interpessoais no Trabalho CH 21h

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

8/mai a 10/jul 19h às 22h seg/qua/sex 3x R$ 55,00

Técnicas de Manicura e Pedicura CH 80h

Desenvolver as técnicas  de acordo com as boas práticas de forma a 
assegurar os padrões de qualidade dos alimentos, levando-o a em 
consideração o conhecimento de massas e preparos. Atuar  em diversos 
áreas  desde a sua  própria  casa,  como autônomo, em lanchonetes , 
quiosques e restaurantes. Requisitos: Ensino Fundamental II incompleto 
(6º ano); idade mínima 16 anos.

8/mai a 10/jul 18h às 22h segunda-feira R$ 70,00

Preparo de Lanches CH 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 Fundamental incompleto (6º Ano); idade 
mínima 14 anos.

9/mai a 1/ago

3/jul a 25/set
7/jun a 30/ago

4/jul a 26/set

19h às 22h

14h às 17h

19h às 22h

14h às 17h

ter / qui

seg / qua

seg / qua

ter / qui

3x R$ 83,00

3x R$ 83,00

3x R$ 83,00

3x R$ 83,00

Informática Básica CH 70h

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.

12/jun a 31/ago 14h às 17h seg a sex 4x R$ 65,00

Costureiro CH 168h

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 (7º Ano); idade mínima 16 anos; ser 
Depilador ou Maquiador.

9/mai a 27/jun 14h às 17h ter / qui 2x R$ 60,00

Design de Sobrancelhas CH 40h

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.

9/mai a 15/ago 19h às 22h ter / qui 2x R$ 80,00

Libras Básico CH 80h

Tobias Barreto CFP: Praça Abelardo Barreto do Rosário, s/n - Tobias Barreto/SE| (79) 3541-1715

Informações necessárias para matrícula:
- Carteira de identidade e CPF (obrigatório para todas as idades);
- Comprovante de residência com CEP (atualizado no máximo 
    de 6 meses);
- 2 números de telefone;
- Carteira do Sesc* (consulte Plano de Fidelização).

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.

21/ago a 9/nov 14h às 17h seg a sex 3x R$ 150,00

Cuidador de Idoso CH  160h

Realizar a drenagem linfática com técnicas e cuidados específicos para este tipo de 
massagem. Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos; curso de 
Massagista (mínimo 80h).

16/mai a 27/jul 14h às 18h ter / qui 2x R$ 238,00

Drenagem Linfática Corporal e Facial CH  78h

Aplicar as técnicas da Massagem Indiana Ayrveda, dentro dos conceitos dos Chakras, 
promovendo a integração física e mental do indivíduo.
Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos

15/mai a 9/jun 14h às 18h seg/qua/sex 2x R$ 159,00

Massagem Indiana Ayrveda CH  48h

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.

31/jul a 26/out 14h às 18h seg a sex 4x R$ 245,00

Massagista CH  240h

Reconhecer e identificar a necessidade do cliente aplicando a massagem específica ao 
quadro observado, através das técnicas de massagens nos pés aprendidas no decorrer do 
curso. Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos.

19/jun a 19/jul 14h às 18h seg/qua/sex 2x R$ 179,00

Reflexologia Podal CH  48h

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

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

Compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como enunciados muito 
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. Comunicar-se na língua espanhola de 
modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante.
Requisitos: Ensino Fundamental II incompleto (8º ano); idade mínima 16 anos.

5/jun a 4/out 19h às 22h seg/ter/qua 3x R$ 152,00

Espanhol Básico CH  160h

Utilizar, desenvolver e aperfeiçoar métodos e técnicas adequadas das palavras 
contextualizadas. Requisitos: Ensino Médio (1º ano); idade mínima 16 anos.

22/mai a 7/jul 19h às 22h seg/qua/sex R$ 180,00

Português - Morfologia CH  60h

Desenvolver o estudo da gramática e a disposição das palavras na frase e a das frases no 
discurso, bem como a relação lógica das frases entre si.
Requisitos: Ensino médio incompleto (1º ano); idade mínima 16 anos.

4/jul a 11/set 19h às 22h ter / qui R$ 180,00

Português - Sintaxe CH  60h
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 II incompleto (8º ano); idade mínima 16 anos.

5/jun a 16/out 19h às 22h seg/ter/sex 4x R$ 170,00

Inglês Básico CH  160h

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.

5/jun a 11/out 19h às 22h seg/qua/sex 3x R$ 136,00

Libras Básico CH  160h

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

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

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 (1º Ano); idade mínima: 16 anos.

22/mai a 27/jun

21/ago a 26/set

22/mai a 5/jul

14h às 17h

9h às 12h

19h às 22h

seg a sex

seg a sex

seg a qui

2x R$ 180,00

2x R$ 180,00

2x R$ 180,00

Oratória CH  75h

Desenvolver a arte de ministrar Palestras Técnicas ou Motivacionais, através da 
comunicação, utilização de técnicas adequadas para uma boa desenvoltura nos 
relacionamentos interpessoais. Requisitos: Ensino Médio completo; idade mínima 18 anos; 
ter o curso de Oratória com carga horária de no mínimo 75h.

10/jul a 1/ago 19h às 22h seg a qui R$ 150,00

Como se Tornar um Palestrante CH  50h

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

Aplicar os diversos métodos de pintura, como as escala de valores, teoria das cores e 
composição, pintura a óleo, guache e acrílica.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

2/jun a 28/jul 19h às 22h ter e sex R$ 120,00

Pintura em Tela CH  40h

O aluno é responsável pela compra do material específico do curso.

Habilitar o egresso as práticas de: desenho de moda, modelagem plana e confecção a organizar, 
planejar, orientar e acompanhar todas as fases da realização de uma criação de moda.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 17 anos.

17/jul a 13/dez 13h às 17h seg a sex 5x R$ 200,00

Estilista de Moda CH  396h

O aluno é responsável pela compra do material específico do curso.

Confira nossa programação de cursos a distância:

ead.senac.br

20% de desconto para comerciários*

20% de desconto para a mãe ou o 
pai que efetuarem pessoalmente sua 
matrícula ou a de seu filho nos meses 
de maio (mês das mães) e agosto 
(mês dos pais)*

Até 15% de desconto para indicações*

10% de desconto para alunos com 
mais de 60 anos*

Programação sujeita a alteração sem aviso prévio.
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Unidades Senac Sergipe

Aracaju: (79) 3212-1560
Itabaiana: (79) 3431-1655
Lagarto: (79) 3631-1545
Tobias Barreto: (79) 3541-1715

se.senac.br
facebook.com/SenacSE

M A I O  A  A G O S T O  /  2 0 1 7Organiza o ambiente de trabalho, cuida da beleza e vitalidade dos cabelos dos clientes, 
realizando procedimentos de cortes de cabelos masculinos com máquina, pente e tesoura 
e navalhete interagindo com os demais profissionais, respeitando os clientes e contribuindo 
para sua satisfação e fidelização. Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 
16 anos; ser Barbeiro, Cabeleireiro e/ou Assistente de Cabeleireiro.

22/mai a 9/jun

7/ago a 25/ago

13h às 17h

13h às 17h

seg a sex

seg a sex

R$ 250,00

R$ 250,00

Corte Masculino CH  60h

Modelar variados tipos de cabelos. Organizar e dirigir ações empreendedoras. Trabalhar 
como autônomo ou em salão de Beleza. Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade 
mínima 16 anos.

19/jun a 19/jul 13h às 17h seg a sex R$ 380,00

Básico de Escova CH  80h

Cuida da beleza e vitalidade dos cabelos de seus clientes sejam eles homens ou mulheres, 
para mantê-los sempre no tamanho e estético ideal, buscando o melhor resultado para 
agradar aqueles que o procuram. Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 
16 anos; curso de Cabeleireiro Assistente e/ou Cabeleireiro.

7/ago a 25/ago 18h às 22h seg a sex R$ 250,00

Corte Masculino e Feminino CH  60h

Criar os mais diversos efeitos de maquiagem, podendo exercitar seu potencial criativo e 
conhecer todas as técnicas de aplicação de cada um dos produtos que compreendem esse 
maravilhoso mundo da maquiagem artística.
Requisitos: Ensino Fundamental II (6º ano); idade mínima 16; profissionais de Maquiagem.

28/ago a 12/set 13h às 17h seg a sex R$ 450,00

Maquiagem Artística CH  40h

Realizar o processo criativo de acordo com as técnicas de penteados e adequá-los de 
acordo com o estilo, ocasião e formato de rosto de cada cliente.
Requisitos: Ensino Fundamental (9º ano); idade mínima 16; ser Cabeleireiro(a).

28/ago a 12/set 8h às 12h seg a sex R$ 220,00

Penteados e Visagismo CH  40h
Realizar procedimentos de depilação da face em diversos tipos de públicos, considerando 
as características, necessidades e preferências do cliente. Requisitos: Ensino fundamental 
incompleto (7º ano); idade mínima 16 anos; ser Depilador.

24/jul a 28/jul 13h às 17h seg a sex R$ 100,00

Depilação com Linha CH  20h

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.

12/jun a 13/nov

17/jul a 13/dez

13h às 17h

8h às 12h

seg a sex

seg a sex

6x R$ 400,00

6x R$ 400,00

Cabeleireiro CH  400h

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 (7º Ano); idade mínima 16 anos; ser Depilador ou 
Maquiador.

24/jul a 4/ago

28/ago  a 12/set

8h às 12h

18h às 22h

seg a sex

seg a sex

R$ 170,00

R$ 170,00

Design de Sobrancelhas CH  40h

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, respeitando os limites éticos e os critérios 
estéticos regionais. Requisitos: Ensino Fundamental II incompleto (7º ano); idade mínima 
18 anos; todos os alunos de manicura têm que tomar vacina contra Hepatite.

15/mai a 14/jul

29/ago a 27/out

13h às 17h

18h às 22h

seg a sex

seg a sex

3x R$ 130,00

3x R$ 130,00

Manicure e Pedicure CH  160h

Realiza 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.
Requisitos: Ensino Fund. incompleto (7º ano); idade mínima 16 anos.

19/jun a 16/ago

3/jul a 25/ago

13h às 17h

8h às 12h

seg a sex

seg a sex

3x R$ 130,00

3x R$ 130,00

Maquiador CH  160h

Realiza procedimentos de cortes de cabelos masculinos com máquina, podendo realizar 
os procedimentos em casa ou em domicílio. Organiza o ambiente de trabalho, realiza 
procedimentos de cortes de cabelos masculinos com máquina interagindo com o 
cliente, respeitando e contribuindo para sua satisfação e fidelização. Requisitos: Ensino 
Fundamental incompleto (6º ano); idade mínima 16; pessoas interessadas pelo segmento.

10/jul a 2/ago 13h às 17h seg a qui R$ 250,00

Cortes Masculinos com Máquina CH  60h

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

15/mai a 14/jul

31/jul a 26/set

3/jul a 25/ago

15/mai a 14/jul

21/ago a 19/out

8h às 12h

13h às 17h

18h às 22h

13h às 17h

8h às 12h

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

3x R$ 130,00

3x R$ 130,00

3x R$ 130,00

3x R$ 130,00

3x R$ 130,00

Depilador CH  160h

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

Infraestrutura Centro de Formação Profissional (CFP): Av. Ivo do Prado, nº 564 - São José - Aracaju/SE
Anexo I: Rua Senador Rolemberg, 648 - Bairro São José - Aracaju/SE|

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

22/mai a 11/ago 14h às 17h seg a sex 3x R$ 100,00

Agente de Limpeza e Conservação CH  160h
Local: CFP

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 II Incompleto (9º ano); idade mínima 18 anos.

22/mai a 11/ago

3/jul a 25/ago

19h às 22h

8h às 12h

seg a sex

seg a sex

3x R$ 113,00

3x R$ 113,00

Frentista CH  160h
Local: Anexo I

Local: CFP

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 Fund. incompleto (9º ano); idade mínima 18 anos.

22/mai a 11/ago

22/mai a 11/ago

14h às 17h

19h às 22h

seg a sex

seg a sex

3x R$ 100,00

3x R$ 100,00

Porteiro e Vigia CH  160h
Local: CFP

Local: Anexo I

Trabalhar em postos de combustíveis tornarão aptos para atuarem em atividades que 
previnam acidentes e/ou incêndios. Além disso, tais concludentes deverão gerir a segurança 
do trabalho em atividades com inflamáveis e/ou líquidos combustíveis de acordo com as 
normas registradas na NR 20. Requisitos: Ensino Fund. (6º Ano); idade mínima 18 anos.

21/ago a 5/set 19h às 22h seg a sex R$ 120,00

NR20 CH  34h
Local: CFP

Parceria técnica entre o Senac 
e a Avon para os cursos de 
Manicure e Pedicure.



CU
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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).

13/mai a 29/jul

28/ago a 12/set

8h às 12h

13h às 17h

sábado

seg a sex

2x R$ 183,50

R$ 367,00

AutoCAD 2D CH  40h

Capacitar o participante a montar um controle de estoque utilizando as ferramentas do 
Excel. Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos; conhecimentos 
de Excel tais como, funções matemáticas, funções lógicas, funções de pesquisa, filtros e 
tabelas dinâmicas.

19/jun a 17/jul

10/jul a 4/ago

15h às 17h

20h às 22h

seg a sex

seg a sex

R$ 145,00

R$ 145,00

Controle de Estoque no Excel CH  20h

Desenvolver competências necessárias para a utilização dos recursos avançados dos 
aplicados para escritório mais utilizado no mercado (MS-Office) para confecção de planilhas 
eletrônicas, gerando gráficos mais 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 16 anos; ter participado 
ou possuir conhecimentos relativos ao curso de informática básica; Excel básico; saber 
gerenciar arquivos no computador (abrir, salvar, localizar, copiar, renomear, mover e excluir).

13/mai a 29/jul

12/jun a 12/jul

17/jul a 11/ago

21/ago a 19/set

29/mai a 27/jun

19/jun a 17/jul

19/jul a 15/ago

21/ago a 19/set

8h às 12h

20h às 22h

7h às 9h

7h às 9h

7h às 9h

7h às 9h

13h às 15h

18h às 20h

sábado

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

2x R$ 125,00

R$ 250,00

R$ 250,00

R$ 250,00

R$ 250,00

R$ 250,00

R$ 250,00

R$ 250,00

Excel Básico e Avançado CH  40h

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

19/jun a 9/ago

21/ago a 10/out

17/jul a 1/set

13h às 15h

7h às 9h

18h às 20h

seg a sex

seg a sex

seg a sex

2x R$ 192,00

2x R$ 192,00

2x R$ 192,00

CorelDRAW e Photoshop
Ilustração Digital e Tratamento de Imagem CH  70h

Desenvolver competências necessárias à análise de configurações de computadores, bem 
como sua instalação, configuração de sistemas operacionais e aplicativos.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto (7º ano); idade mínima 16 anos; ter concluído o 
curso de informática básica ou possuir conhecimentos de Windows e Internet.

22/mai a 8/jun

21/ago a 19/set

3/jul a 20/jul

14h às 17h

7h às 9h

19h às 22h

seg a sex

seg a sex

seg a sex

R$ 250,00

R$ 250,00

R$ 250,00

Formatação de Computadores
Instalação de Sistema Operacional e Aplicativos

CH  40h

Montar, instalar e configurar dispositivos de hardware. Instalar e configurar sistemas 
operacionais e software aplicativos. Montar, instalar 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.

22/mai a 5/jul

12/jun a 26/jul

22/mai a 5/jul

18h às 22h

13h às 17h

7h às 11h

seg a sex

seg a sex

seg a sex

2x R$ 255,00

2x R$ 255,00

2x R$ 255,00

Hardware
Montagem e Manutenção de Computadores

CH  120h

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

5/jun a 19/jul

17/jul a 25/ago

15h às 17h

15h às 17h

seg a sex

seg a sex

R$ 208,00

R$ 208,00

Informática para a Maturidade
Windows, Word e Internet

CH  60h

Identificar as principais mudanças nos elementos de construção e estruturação de conteúdo 
Web, por meio da contextualização da sua evolução, a fim de viabilizar melhores práticas 
de desenvolvimento; Reconhecer e aplicar os elementos da linguagem HTML5, integrando-
os para o desenvolvimento semanticamente estruturado e acessível para a marcação de 
conteúdo Web; Reconhecer e aplicar os elementos de marcação da linguagem de estilos 
CSS3, integrando-os à linguagem de marcação HTML5 para a formatação visual de conteúdo 
Web; Aplicar e testar os requisitos de acessibilidade Web previstos pelo W3C, utilizando 
ferramentas de aferição e validação para garantir compatibilidade e a acessibilidade do 
conteúdo Web. Requisitos: Ensino Médio incompleto (1º ano); idade mínima 16 anos; 
curso de Informática Básica; OBS: O candidato deve possuir conhecimentos básicos de 
navegação na internet e sistema operacional Windows (conhecer o conceito de servidor, 
provedor, estar habituado a acessar páginas, criar e acessar e-mails, utilizar mecanismos de 
busca, salvar, copiar, colar, criar e gerenciar pastas).

24/jul a 18/ago 20h às 22h seg a sex 2x R$ 215,00

Criando Websites
com HTML5 e CSS 3.0 CH  80h

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); idade mínima: 16 anos; ter 
conhecimento do ambiente de trabalho WINDOWS.

10/jul a 4/ago 18h às 20h seg a sex R$ 237,00

22/mai a 20/jun 18h às 20h seg a sex R$ 237,00 

CorelDRAW CH  40h

3/jul a 28/jul 9h às 11h seg a sex R$ 202,00PROMOÇÃO!

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; ter conhecimento do 
ambiente de trabalho - WINDOWS.

5/jun a 5/jul

10/jul a 4/ago

9h às 11h

18h às 20h

seg a sex

seg a sex

R$ 202,00

R$ 237,00

Illustrator CH  40h
PROMOÇÃO!

Desenvolver jogos eletrônicos, codificando programas e modelando banco de dados, 
segundo procedimentos técnicos de qualidade e atento ás 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 
possui conhecimentos relativos ao Curso de Informática Básica; Saber gerenciar arquivos 
no computador (abrir, salvar, localizar, copiar, renomear, mover e excluir).

7/ago a 12/set 13h às 17h seg a sex 2x R$ 255,00

Desenvolvimento de Jogos CH  100h

CU
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Possibilitar ao aluno o primeiro contato com os aplicativos Office. O participante aprende 
a aplicar diferentes conceitos de estética a documentos, fazer cálculos matemáticos em 
planilhas e verificar recursos do programa de apresentação.
Requisitos: Ensino Fundamental (6º ano); idade mínima 14 anos; é necessário que o 
participante tenha conhecimentos básicos do sistema operacional Windows (salvar, copiar, 
colar, criar e gerenciar pastas). 

22/mai a 20/jun

12/jun a 12/jul

13h às 15h

15h às 17h

seg a sex

seg a sex

R$ 259,00

R$ 259,00

Introdução ao Office
Word, Excel e PowerPoint 2016

CH  40h
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Tratar imagens digitais, por meio de recursos e ferramentas do Photoshop, a fim de melhorar 
as imagens capturadas e atender às estéticas visuais de cada trabalho. Requisitos: Ensino 
Médio incompleto; idade mínima 16 anos; possuir conhecimento de funções básicas em 
fotografia: obturador, diafragma, ISO, fotometria, profundidade de campo, balanço de 
branco; o aluno deverá trazer imagens em arquivo, preferencialmente em Raw.

22/mai a 20/jun

17/jul a 11/ago

26/jun a 24/jul

1/ago a 28/ago

9h às 11h

20h às 22h

15h às 17h

13h às 15h

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

R$ 237,00

R$ 237,00

R$ 237,00

R$ 237,00

Tratamento de Imagem digital p/ Fotógrafos CH  40h

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).

3/jun a 4/jul 20h às 22h seg a sex R$ 312,00

MS Project na Gestão de Projetos CH  40h

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. 

3/jul a 4/out 19h às 22h seg a sex 3x R$ 240,00

Programação Android CH  200h

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.

15/mai a 7/jul

15/mai a 7/jul

22/mai a 20/jul

24/mai a 14/jul

5/jun a 26/jul

19/jun a 7/ago

5/jun a 26/jul

5/jun a 26/jul

3/jul a 18/ago

10/jul a 25/ago

1/ago a 20/set

21/ago a 10/out

21/ago a 10/out

15/mai a 7/jul

22/mai a 23/jun

5/jun a 26/jul

5/jun a 26/jul

3/jul a 18/ago

3/jul a 2/ago

3/jul a 18/ago

17/jul a 1/set

24/jul a 12/set

7/ago a 26/set

14/ago a 20/set

14/ago a 3/out

21/ago a 10/out

21/ago a 9/out

7h às 9h

18h às 20h

9h às 11h

15h às 17h

18h às 20h

9h às 11h

7h às 9h

9h às 11h

18h às 20h

9h às 11h

15h às 17h

13h às 15h

20h às 22h

13h às 15h

14h às 17h

13h às 15h

20h às 22h

7h às 9h

14h às 17h

20h às 22h

7h às 9h

13h às 15h

9h às 11h

14h às 17h

20h às 22h

18h às 20h

7h às 9h

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

2x R$ 133,00

2x R$ 150,00

2x R$ 133,00

2x R$ 150,00

2x R$ 150,00

2x R$ 133,00

2x R$ 133,00

2x R$ 133,00

2x R$ 150,00

2x R$ 133,00

2x R$ 150,00

2x R$ 150,00

2x R$ 150,00

2x R$ 150,00

2x R$ 150,00

2x R$ 150,00

2x R$ 150,00

2x R$ 133,00

2x R$ 150,00

2x R$ 150,00

2x R$ 133,00

2x R$ 150,00

2x R$ 133,00

2x R$ 150,00

2x R$ 150,00

2x R$ 150,00

2x R$ 133,00

Informática Básica CH  70h
PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

Desenvolver com habilidade os diversos recursos avançados e funções disponíveis 
nos editores de texto e planilhas eletrônicas, bem como desenvolver soluções diversas 
através da construção de malas-diretas, formulários, tabelas, elaboração de fórmulas 
relacionamento entre planilhas, filtragem de dados e construção de gráficos entre outras 
tarefas. Requisitos: Ensino Fundamental (6º 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).

13/mai a 29/jul

15/mai a 9/jun

15/mai a 9/jun

22/mai a 20/jun

5/jun a 5/jul

12/jun a 12/jul

17/jul a 11/ago

1/ago a 28/ago

7/ago a 1/set

21/ago a 19/set

5/jun a 5/jul

26/jun a 24/jul

24/jul a 18/ago

1/ago a 28/ago

21/ago a 19/set

15/mai a 9/jun

8h às 12h

20h às 22h

13h às 15h

18h às 20h

13h às 15h

20h às 22h

7h às 9h

7h às 9h

18h às 20h

13h às 15h

18h às 20h

9h às 11h

15h às 17h

13h às 15h

9h às 11h

9h às 11h

sábado

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

2x R$ 129,50

R$ 259,00

R$ 259,00

R$ 259,00

R$ 259,00

R$ 259,00

R$ 219,00

R$ 219,00

R$ 259,00

R$ 259,00

R$ 259,00

R$ 219,00

R$ 259,00

R$ 259,00

R$ 219,00

R$ 219,00

Recursos Avançados de Word e Excel CH  40h

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

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

22/mai a 20/jun

7/ago a 1/set

26/jun a 24/jul

7/ago a 1/set

18h às 20h

9h às 11h

18h às 20h

15h às 17h

seg a sex

seg a sex

seg a sex

seg a sex

R$ 237,00

R$ 202,00

R$ 237,00

R$ 237,00

Photoshop CH  40h

PROMOÇÃO!
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Apresentar os passos necessários para produzir o arquivo de uma peça, da preparação do 
modelo, a identificação dos problemas e como solucioná-los, tipo de material e a geração 
do arquivo STL.
Requisitos: Ensino Fundamental completo; idade mínima 16 anos; desejável conhecimentos 
básicos em programas 3D, como AutoCAD, Revit, 3ds Max ou Maya. 

8h às 12h sábado R$ 150,0015/jul a 5/ago

Preparando Modelo para
Impressão 3D CH  15h

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

22/mai a 20/jun

17/jul a 28/jul

3/jun a 12/ago

28/ago a 12/set

20h às 22h

7h às 11h

8h às 12h

7h às 11h

seg a sex

seg a sex

sábado

seg a sex

R$ 238,00

R$ 203,00

2x R$ 119,00

R$ 203,00

Redes e Conectividades CH  40h

PROMOÇÃO!

PROMOÇÃO!

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 (1ª série); idade mínima 16 anos.

22/mai a 11/ago 14h às 17h seg a sex 3x R$ 170,00

Assistente Administrativo CH  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 (1ª série); idade mínima 16 anos.

22/mai a 11/ago 19h às 22h seg a sex 3x R$ 170,00

Assistente Administrativo CH  160h

Registrar mercadorias vendidas. Operacionalizar valores monetários. Dominar os 
equipamentos eletrônicos de pagamentos e os terminais de caixa. Conferir o fundo de 
caixa. Abrir e encerra o caixa. Manusear mercadorias e apoiar o setor de entregas. Efetuar 
o estorno. Requisitos: Ensino Fundamental II incompleto (9º ano); idade mínima 16 anos.

22/mai a 11/ago 19h às 22h seg a sex 3x R$ 135,00

Operador de Caixa CH  160h

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.

22/mai a 11/ago 19h às 22h seg a sex 3x R$ 170,00

Vendedor CH  160h

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 (1ª Ano); idade mínima 16 anos.

3/jul a 18/set 19h às 22h seg a sex 3x R$ 170,00

Assistente de Pessoal CH  160h

Compreender a importância da contabilidade no mundo dos negócios entendendo e 
interpretando os relatórios e demonstrativos financeiros auxiliando os gestores na tomada 
de decisões. Requisitos: Ensino médio a partir do 2º ano; idade mínima 18 anos; comprovar 
experiência ou apresentar certificado de capacitação.

22/ago a 15/set 19h às 22h ter/qui/sex R$ 90,00

Contabilidade Geral CH  30h

Compreender a importância da contabilidade no mundo dos negócios entendendo e 
interpretando os relatórios e demonstrativos financeiros auxiliando os gestores na tomada 
de decisões. Requisitos: Ensino Médio a partir do 2º ano; idade mínima 16 anos.

23/mai a 10/ago 19h às 22h ter/qui/sex 2x R$ 115,00

Contabilidade para Não Contadores CH  90h

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.

5/jun a 10/jul

5/jun a 10/jul

14h às 17h

19h às 22h

seg a sex

seg a sex

R$ 180,00

R$ 180,00

Licitações e Contratos CH  60h

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.

24/jul a 4/ago

24/jul a 4/ago

14h às 17h

19h às 22h

seg a sex

seg a sex

R$ 120,00

R$ 120,00

Pregão Presencial e Eletrônico CH  30h

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

Gestão e Negócios Anexo I: Rua Senador Rolemberg, 648 - Bairro São José - Aracaju/SE|

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.

22/mai a 8/ago

25/jul a 10/out

8h às 12h

8h às 12h

seg a sex

seg a sex

3x R$ 120,00

3x R$ 120,00

Auxiliar de Cozinha CH  220h

Preparar, montar e decorar diversos tipos de recheio de canapés desde os mais complexos 
aos mais simples. Requisitos: Ensino Fund. II incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

21/ago a 30/ago 18h às 21h seg a sex R$ 182,00

Canapés CH  24h

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 Fundamental II incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

29/mai a 14/jun 19h às 22h seg a sex R$ 219,00

Bolos Artísticos CH  39h

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 II (6° Ano); idade mínima 16 anos; ter feito o curso de 
Confeitaria ou de Bolos Artísticos.

17/jul a 2/ago 18h às 21h seg a sex R$ 219,00

Bolos Artísticos Avançados CH  39h

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

17/mai a 26/mai 19h às 22h seg a sex R$ 182,00

Bombons e Trufas CH  24h

Aprimorar as técnicas e estimular a criatividade do aluno na produção artesanal com 
chocolate. Requisitos: Ensino Fundamental II incompleto (6° ano); idade mínima 16 anos.

14/ago a 23/ago 18h às 21h seg a sex R$ 182,00

Chocolataria Básica CH  24h

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

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.

4/jul a 20/out 13h às 17h seg a sex 4x R$ 103,00

Confeiteiro CH  300h

Exercer com habilidade e criatividade o preparo de Comidas chinesas.
Requisitos: Ensino Fundamental II incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

1/ago a 10/ago 18h às 21h seg a sex R$ 182,00

Culinária Chinesa CH  24h

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. 

15/mai a 11/out

24/jul a 18/dez

8h às 15h

8h às 15h

seg a sex

seg a sex

6x R$ 138,00

6x R$ 138,00

Cozinheiro CH  500h

Preparar comidas para executivos, seguindo as normas de segurança.
Requisitos: Ensino Fundamental II incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos; certificado 
de Auxiliar de Cozinha ou experiência na área.

12/jul a 28/jul 18h às 21h seg a sex R$ 219,00

Culinária para Executivo CH  39h

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

14/ago a 30/ago 18h às 21h seg a sex R$ 219,00

Culinária Trivial CH  39h

Preparar doces finos de acordo com as boas práticas de higiene e manipulação dos 
alimentos. Requisitos: Ensino Fundamental II incompleto (6° ano); idade mínima 16 anos.

12/jul a 21/jul 19h às 22h seg a sex R$ 182,00

Doces Finos CH  24h

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

3/jul a 14/jul 18h às 22h seg a sex R$ 219,00

Doces para Festa CH  39h

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

3/ago a 6/mar/18

12/set a 11/abr/18

7h às 15h

7h às 15h

seg a sex

seg a sex

6x R$ 100,00

6x R$ 100,00

Garçom CH  520h

Trabalhar com lanches naturais, desenvolver as técnicas de acordo com as boas práticas 
de forma a assegurar os padrões de qualidade dos alimentos, levando em consideração o 
conhecimento de massas e preparos. Atuar em diversos áreas desde a sua própria casa, 
como em lanchonetes, quiosques e restaurantes.
Requisitos: Ensino Fundamental II incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

7/ago a 16/ago 18h às 21h seg a sex R$ 182,00

Lanches Naturais CH  24h

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 II incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

25/jul a 10/ago 18h às 21h seg a sex R$ 219,00

Naked Cake
Bolo com recheio e sem cobertura CH  39h

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

5/jun a 14/jun 18h às 21h seg a sex R$ 182,00

Pizza: Molhos e Coberturas CH  24h

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.

27/jul a 25/set

19/jun a 14/ago

13h às 17h

13h às 17h

seg a sex

seg a sex

3x R$ 103,00

3x R$ 103,00

Salgadeiro CH  160h

Exercer, com habilidade, as técnicas no preparo de tortas trufadas de acordo com as 
normas da RDC 216.
Requisitos: Ensino Fundamental II incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

19/jun a 27/jun

28/ago a 6/set

18h às 22h

18h às 21h

seg a sex

seg a sex

R$ 182,00

R$ 182,00

Tortas Trufadas Especiais CH  24h

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

15/mai a 31/mai 18h às 21h seg a sex R$ 219,00

Preparo de Doces e Salgados CH  39h

Elaborar preparações como massas de pães salgados e doces, simples e recheados, com 
e sem coberturas, aplicando técnicas específicas e procedimentos de segurança alimentar.
Requisitos: Ensino Fundamental II incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos.

19/jun a 10/jul 19h às 22h seg a sex R$ 219,00

Preparo de Pães Artesanais CH  39h

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

Atuar como manicura no salão de beleza com habilidade e domínio 
na execução das técnicas de alongamento de unhas com acrylfix, 
considerando as tendências da moda. Requisitos: Ensino Fundamental 
incompleto (6º ano); idade mínima 16 anos; ser manicura.

10/mai a 14/jun 13h às 17h qua / qui 2x R$ 100,00

Alongamento de Unhas (Acrylfix) CH 40h

Criar peças de acordo com preferências pessoais ou tendências de moda, 
realizando adaptação com aproveitamento de objetos disponíveis para o 
customizador.
Requisitos: Ensino Fundamental incompleto; idade mínima 16 anos.

8/mai a 20/jul 19h às 22h seg a qui 3x R$ 90,00

Customização de Peças de Vestuário CH 120h

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 de Cabeleireiro e/ou Cabeleireiro Assistente ou experiência 
na ocupação (comprovar experiência); Obs.: Serão aceitos certificados 
feitos em outras escolas.

30/mai a 27/jul 19h às 22h ter/qua/qui 2x R$ 100,00

Penteados CH 80h

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 completo; idade mínima 16 anos.

9/mai a 23/mai 19h às 22h ter/qua/qui 2x R$ 50,00

Automaquiagem CH 20h

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 (7º Ano); idade mínima 16 anos; ser 
Depilador ou Maquiador.

17/mai a 21/jun
17/mai a 21/jun

8h às 12h

13h às 17h

quarta-feira

quarta-feira

2x R$ 60,00

2x R$ 60,00

Design de Sobrancelhas CH 40h

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

27/jun a 14/ago 8h às 12h seg/ter/qua 2x R$ 80,00

Técnicas de Manicura e Pedicura CH 80h

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: Ensino Fundamental incompleto (6º ano); idade 
mínima: 16 anos.

24/mai a 28/jul 19h às 22h qua/qui/sex 2x R$ 80,00

Básico de Depilação CH 80h

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

18/jul a 16/ago 19h às 22h ter/qua/qui 2x R$ 70,00

Maquiagem Social CH 40h


