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

6/mar a 20/mar 19h às 22h seg a sex R$ 100,00

Compras e Administração de Materiais CH  30h

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.

20/fev a 23/mar

24/abr a 22/mai

19h às 22h

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.

3/abr a 18/abr 19h às 22h seg a sex R$ 120,00

Pregão Presencial e Eletrônico CH  30h

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.

20/fev a 8/mar 19h às 22h seg a sex R$ 100,00

Plano de Negócios com uso do Excel CH  30h

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.

6/mar a 25/mai 19h às 22h seg a sex 3x R$ 170,00

Representante Comercial CH  160h

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.

13/mar a 3/abr 19h às 22h seg a sex R$ 130,00

Desenvolvimento de Lideranças CH  45h

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.

3/abr a 12/abr 19h às 22h seg a sex R$ 90,00

Dinâmicas de Grupo CH  21h

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.

3/abr a 11/abr 19h às 22h seg a sex R$ 90,00

Excelência no Atendimento ao Público CH  20h

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.

4/abr a 25/abr 19h às 22h ter/qui/sex R$ 100,00

Fluxo de Caixa CH  21h

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.

13/fev a 21/fev 19h às 22h seg a sex R$ 90,00

E-commerce
Estratégias e Modelos de Negócios

CH  20h

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

7/mar a 23/mar 19h às 22h ter/qui/sex R$ 90,00

Legislação e Declaração de
Imposto de Renda - Pessoa Física CH  21h

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

4/abr a 9/mai 19h às 22h ter/qui/sex R$ 120,00

Escrituração Fiscal Digital
SPED - EFD ICMS / IPI

CH  36h
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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.

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

Assistente Administrativo 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 (1º ano); idade mínima 16 anos.

13/fev a 9/mai 19h às 22h seg a sex 3x R$ 170,00

Assistente de Pessoal CH  160h

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.

6/mar a 25/mai 19h às 22h seg a sex 3x R$ 170,00

Assistente de Recursos Humanos CH  160h

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.

6/mar a 25/mai 19h às 22h seg a sex 3x R$ 170,00

Promotor de Vendas CH  160h

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.

6/mar a 25/mai 19h às 22h seg a sex 3x R$ 170,00

Estoquista CH  160h

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.

6/mar a 25/mai 19h às 22h seg a sex 3x R$ 170,00

Recepcionista CH  160h
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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

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

Unidades Senac Sergipe
Aracaju: (79) 3212-1560

Itabaiana: (79) 3431-1655
Lagarto: (79) 3631-1545

Tobias Barreto: (79) 3541-1715
www.se.senac.br


