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PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE – PSG 
PROCESSO DE INSCRIÇÃO Nº: 01 / 2022 - ABERTO 

(Referência Nacional) 
 

          
 
 
  O Programa Senac de Gratuidade - PSG, destina-se a pessoas de baixa renda, na condição de 
alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores – empregados ou desempregados - 
priorizando-se aqueles que satisfizerem as duas condições: aluno e trabalhador. 

 Este processo de inscrição concederá 90 (noventa) vagas do Programa Senac de Gratuidade.   
 

1. Da candidatura:  
 
1.1. A candidatura a uma vaga do PSG supõe o preenchimento da ficha de inscrição com informações 
verídicas e cabais, bem como atendimento aos pré-requisitos do curso escolhido.  
1.2. A documentação será de total responsabilidade do candidato;  
1.3. As vagas destinadas ao Programa do PSG, divulgadas neste documento, serão preenchidas por ordem 
de inscrição, obedecendo-se rigorosamente ao número de vagas, por opção de curso e turno; se não forem 
preenchidas, serão repassadas automaticamente para o próximo candidato na ordem de inscrição, até que 
se complete o número total de vagas previstas no PSG.  
1.4. A inscrição deverá ser realizada no site http://www.pe.senac.br/psgnet/- Programa Senac de 
Gratuidade.  
1.5. O candidato poderá inscrever-se apenas uma vez para somente um curso e assim que inscrito, será 
gerado protocolo de inscrição.  
 
 2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO  
 
2.1 O candidato, para ter o seu pedido analisado, deve satisfazer os seguintes requisitos:  
a) Atender aos pré-requisitos do curso escolhido;  
b) Possuir renda familiar per capita de até dois (2) salários mínimos federais;  
c) Estar matriculado ou ser egresso da educação básica;  
d) Ser trabalhador desempregado ou empregado;  
 
 3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO  
 
3.1. Os critérios adotados para inscrição foram definidos atendendo à legislação da educação profissional, 
ao protocolo firmado entre o SENAC e o Governo Federal e aos requisitos de acesso exigidos pela 
Instituição para ingresso no curso escolhido.  
3.2. A autenticidade das informações fornecidas pelos candidatos poderá ser verificada por meio de 
entrevistas, visitas ou outros mecanismos.  
3.3. A composição das turmas será formada por ordem de inscrição obedecendo rigorosamente o plano 
aplicativo do PSG, o número de alunos por turma, de acordo com o quadro de vagas. 
 
4. DO RESULTADO E MATRÍCULA  
 
4.1. O resultado do processo de inscrição será divulgado de acordo com cronograma abaixo, no site 
www.pe.senac.br – Programa Senac de Gratuidade – de acordo com o número de publicação deste 
processo de inscrição; 
4.2. O local de matrícula será de acordo com o endereço no item 7. QUADRO DE VAGAS 
CRONOGRAMA. 
4.3. O candidato que não realizar sua matrícula no período citado no cronograma será automaticamente 
substituído obedecendo à ordem de inscrição.  
4.4 No ato da matrícula o candidato deverá proceder ao preenchimento do Termo de Compromisso e da 
Autodeclaração de renda e entregar a documentação que comprove o atendimento aos pré-requisitos do 
curso, bem como cópias do registro geral (RG), cadastro de pessoal física (CPF) e comprovante de 
residência. 
 
 

http://www.pe.senac.br/psgnet/-
http://www.pe.senac.br/
http://www.pe.senac.br/psgnet/-
http://www.pe.senac.br/
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5. METODOLOGIA E AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
 

As programações serão vivenciadas através de uma metodologia teórico-prática e interdisciplinar. A 
avaliação será acompanhada e registrada ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Para 
aprovação no curso, o aluno precisa desenvolver as competências em todas as unidades 
curriculares. Além da menção D (referente a competência desenvolvida), o aluno deve ter frequência 
mínima de 75%, conforme legislação vigente. 

 

Tipo de ensino Pré-requisitos 

Presencial 
Aulas totalmente presenciais a serem realizadas nos endereços informados. O 
aluno precisa residir nas proximidades do local das aulas e ter a frequência 
mínima de 75% da carga horária total da programação. 

 
 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
6.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas que regem o processo do PSG definidas neste 
Edital.  
6.2. Não serão recebidos processos incompletos, nem fora dos prazos estabelecidos, independente da 
justificativa.  
6.3. Não haverá recurso para revisão de ordem de inscrição no processo ou para ingresso de novos 
candidatos fora dos prazos definidos.  
6.4. A Instituição reserva-se o direito de cancelar, adiar ou remanejar turmas que não alcancem o número 
mínimo necessário de alunos matriculados para realização do curso.  
6.5. O candidato que omitir ou recusar prestar informações e/ou apresentar documentação falsa terá a vaga 
cancelada, mesmo que o fato seja constatado no decorrer do curso.  
6.6. Para maiores informações sobre o curso escolhido consultar a Central de Relacionamento Senac 
0800.0811.688 ou no site www.pe.senac.br – Programa Senac de Gratuidade. 
 
 
 
 

http://www.pe.senac.br/
http://www.pe.senac.br/
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7. QUADROS DE VAGAS CRONOGRAMA 
 
 

UEP Curso CH 

Nº de 

vagas 
Tipo 

Tipo de 

Ensino 
Horário 

Dias da 

semana 

Data de 

início 

Data de 

término 

Idade 

mínima 

Escolaridade 

mínima 

Local e 

endereço de 

matrícula e 

horário de 

atendimento 

Local e 

endereço de 

realização 

do curso 

Município Objetivo do curso 

UHT 
Garçom 240 10 QP Presencial 

08h às 

17h 
2ª a 6ª 14/02/22 25/03/22 18 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Senac – 
UHT: 

Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
 

Av. Visconde 
de Suassuna, 
nº 500, Santo 

Amaro – 
Recife/PE 

 
CAS - 

Central de 
atendimento 

Senac 
Horário: 08h 

às 19h 

Senac – 
UHT: 

Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde 
de Suassuna, 
nº 500, Santo 

Amaro – 
Recife/PE 

Recife 

O profissional Garçom é 

responsável pela organização 

do local de trabalho, incluindo 

o estoque de salão e bar, o 

atendimento ao cliente e 

execução de serviços de 

alimentos e bebidas. 

UHT 

Métodos de 

Preparo de 

Cafés 

36 20 APF Presencial 
18h às 

22h 
2ª a 6ª 14/02/22 24/02/22 16 

Anos Iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

(1º ao 5º ano) 

Senac – 
UHT: 

Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
 

Av. Visconde 
de Suassuna, 
nº 500, Santo 

Amaro – 
Recife/PE 

 
CAS - 

Central de 
atendimento 

Senac 
Horário: 08h 

às 19h 

Senac – 
UHT: 

Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde 
de Suassuna, 
nº 500, Santo 

Amaro – 
Recife/PE 

Recife 

Aperfeiçoar o profissional que 

desenvolve as atividades de 

preparo de cafés com 

diferentes métodos e técnicas 

disponibilizando as condições 

necessárias para que o 

preparo do café atenda às 

expectativas do consumidor, a 

partir das diferentes formas de 

obtenção da bebida. É 

destinado a profissionais de 

Alimentos e Bebidas e 

profissionais da Área de 

Cafés. 
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UHT Bartender 200 15 QP Presencial 
08h às 

12h 
2ª a 6ª 15/02/22 03/05/22 18 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Senac – 
UHT: 

Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
 

Av. Visconde 
de Suassuna, 
nº 500, Santo 

Amaro – 
Recife/PE 

 
CAS - 

Central de 
atendimento 

Senac 
Horário: 08h 

às 19h 

Senac – 
UHT: 

Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde 
de Suassuna, 
nº 500, Santo 

Amaro – 
Recife/PE 

Recife 

O profissional Bartender é 

responsável pela organização 

do local de trabalho, incluindo 

o estoque do bar e a 

solicitação de compras, 

classificação de bebidas 

alcóolicas e não alcoólicas, 

criação e preparação de 

coquetéis e drinks, 

atendimento a clientes 

internos, externos e a 

fornecedores. 

Paulista 

Auxiliar de 

Cozinha 
240h 20 QP Presencial 

8h às 

12h 
2ª a 6ª 15/02/22 12/05/22 18 

Ensino 

Fundamental II 

Incompleto 

Senac 
Paulista 

 
Av. Prefeito 

Severino 
Cunha Primo, 
nº 30, Jardim 

Paulista – 
Paulista/PE 

 
Horário: 

08h às 19h 

Senac 
Paulista 

Av. Prefeito 
Severino 

Cunha Primo, 
nº 30, Jardim 

Paulista – 
Paulista/PE 

Paulista  

O Auxiliar de Cozinha é o 

profissional que auxilia o 

Cozinheiro no pré - preparo e 

preparo de alimentos e 

produções culinárias, 

colaborando na organização 

do ambiente de trabalho.  

Petrolina 

Relacionamento 

com o Cliente e 

o Pós-Venda 

24 25 APF Presencial 
19h às 

22h 
2ª a 6ª 14/02/22 23/02/22 16 

Ensino 

Fundamental 

Completo 

Senac 
Petrolina 

 
Rua 

Projetada, nº 
650, Antigo 
Aeroporto - 

Petrolina/PE 
 

Horário: 08h 
às 21h 

Senac 
Petrolina 

 
Rua 

Projetada, nº 
650, Antigo 
Aeroporto - 

Petrolina/PE 

Petrolina 

O curso de aperfeiçoamento 

Relacionamento com o cliente 

e o pós-venda tem como 

objetivo dar subsídios para o 

participante monitorar os 

clientes no pós-venda, 

conforme previsto nos 

programas institucionais de 

fidelização, visando atender e 

manter clientes nos diversos 

segmentos. 

   90             
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*Legendas  
 

Tipo de curso 

Pré-requisitos e documentações 
 

ATENÇÃO: TODOS OS DOCOMENTOS DEVERÃO SER APRESENTADOS NO 
ATO DA MARÍCULA.  

QP – Qualificação 
Profissional 

Programações que exigem como pré-requisitos a escolaridade informada para cada 
curso. 
O candidato deverá apresentar: 
Cópias das documentações solicitadas: ID, CPF, Comprovante de escolaridade, 
comprovante de residência. Assinar termo de compromisso e de baixa renda 
durante a matricula. 

APF - Aperfeiçoamento 

Além da escolaridade informada para cada curso o candidato deverá comprovar ser 
profissional da área ou ter experiência na área. 
O candidato deverá apresentar: 
Cópias das documentações solicitadas (ID, CPF, comprovante de escolaridade, 
comprovante de residência, assinar termo de compromisso e de baixa renda durante a 
matricula) um comprovante de experiência (certificado de curso, cópia da carteira de 
trabalho, declaração do empregador). 

 

CRONOGRAMA 

INFORMAÇÕES DATAS 

INSCRIÇÕES 31/01 a 06/02/2022 

RESULTADO: 07/02/2022 

MATRÍCULA: 07 e 08/02/2022 
 

Recife, 31 de janeiro de 2022. 
 
 
 

Regivan José Dantas 
Diretor Regional do SENAC Pernambuco 

 
 

Regivan José Dantas (27 de January de 2022 12:21 GMT-3)
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