
PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE — PSG

PROCESSO DE INSCRIO0 N2 10/2022 — ABERTO

(Referenda Nacional)

0 Programa Senac de Gratuidade - PSG, é resultado do protocolo de compromisso firmado em 22 de

julho de 2008 entre o Ministerio da Educack (MEC), o MinistErio do Trabalho e Emprego (MTE), o Ministerio

da Fazenda (MF), a Confederack Nacional do Comercio de Bens, Servicos e Turismo (CNC) e o Servico

Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), ratificado pelos decretos n° 6.633 de 5 de novembro de 2008,

e n9 9.364 de 8 de maio de 2018. 0 Programa Senac de Gratuidade (PSG) visa oferecer ageies educacionais

corn custo zero as pessoas:

1. de baixa renda que estejam matriculadas ou sejam egressas da educag-ao basica;

2. a trabalhadores de baixa renda, empregados ou desempregados;

3. aos usuarios dos programas de proteck a pessoas ameagadas instituidos pela Lei n° 9.807, de 13 de

julho de 1999, pelo Decreto n° 6.044, de 12 de fevereiro de 2007, pelo Decreto n° 6.231, de 11 de

outubro de 2007, e pelo Decreto n° 8.724, de 27 de abril de 2016.

Este processo de inscrig"ao concedera 265 (duzentos e sessenta e cinco) vagas do Programa Senac de

Gratuidade.

1. DA CANDIDATURA

1.1. Para realizar a inscrick, o candidato tera de atender as caracteristicas do publico-alvo e do curso

escolhido, comprovando os requisitos minimos de acesso;

1.2. A candidatura a uma vaga do PSG supoe o preenchimento da ficha de inscrick corn informagoes

vericlicas e cabais, bem como atendimento aos pre-requisitos do curso escolhido;

1.3. A documentack a ser apresentada, em consonancia corn a finalidade especifica prevista na Lei n°

13.709/18 - LGPD, sera de total responsabilidade do candidato;

1.4. As vagas destinadas ao Programa do PSG, divulgadas neste documento, serk preenchidas por ordem

de inscrick, obedecendo-se rigorosamente ao numero de vagas, por °lock de curso e turno. Se no forem

preenchidas, serk repassadas automaticamente para o prOximo candidato na ordem de inscrick, ate que

se complete o numero total de vagas previstas no PSG;
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1.5. A inscrigao devera ser realizada no site www.pe.senac.bripsghtkonsulta-de-vagas (Programa Senac de

Gratuidade), oportunidade em que o candidato consente plenamente a utiliza0o dos seus dados pessoais,

conforme vem disposto no inciso XII do artigo 59- e inciso I do artigo 7°, ambos da LGPD acima mencionada;

1.6. 0 candidato podera inscrever-se apenas uma vez por edital, para somente urn curso, e assim que inscrito

sera gerado protocolo de inscriga'o;

1.7. Ao matricular-se o aluno cornpromete-se a:

a) Participar integralmente das atividades do curso e cumprir todos os requisitos regulamentares da

instituig5o;

b) Ter frequencia minima de 75% nas atividades do curso;

c) Cumprir as normas regimentals da Instituigk;

d) Comunicar a unidade de ensino quando de seu impedimento ou desistencia do curso, apresentando

justificativa formal a Institui(ao nas seguintes situagoes:

I. Doenga: com apresentagk de atestado medico;

II. Mudanga para outro municipio;

III. Situagk de trabalho incompativel.

0 neio-atendimento as clausulas acimas, ratificadas no assinatura do Termo de Compromisso, implicara o

cancelamento da matricula e periodo de carencia de seis meses para nova solicitaceio de vaga no PSG.

1.8. 0 aluno beneficiario do PSG podera matricular-se e frequentar concomitantemente dois cursos

presenciais, desde que em horarios distintos, e que ambos nao sejam cursos de Aprendizagem, atendendo

as regras e pre-requisitos constantes do edital;

1.9. NJ° ha limite em relagao a quantidade de vezes que urn candidato possa ser beneficiado pelo PSG, desde

que esteja dentro das regras estabelecidas.

2. DOS REQUISITOS BASICOS PARA INSCRIcA0

2.1. 0 candidato, para ter o seu pedido analisado, deve satisfazer os seguintes requisitos:

a) Atender aos pre-requisitos do curso escolhido;

b) Possuir renda familiar per capita de ate dois (2) salarios minimos federais;

c) Estar matriculado ou ser egresso da educaga'o basica;

d) Ser trabalhador desempregado ou empregado;

2.2 A classificagk dos inscritos obedecera aos seguintes criterios:

I. ordem de inscrigk do candidato;

II. quantidade de vagas destinadas as inscrigoes presenciais.
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A renda familiar mensal per capita é calculada somando-se a renda bruta dos componentes do
grupo familiar e dividindo-a pelo nornero de pessoas que formam esse grupo. Se o resultado for ate dois
salarios-minimos federais, o candidato podera concorrer a uma vaga no PSG.

Entende-se como grupo familiar, alem do proprio candidato, o conjunto de pessoas residindo
com ele na mesma moradia e que, cumulativamente, usufruam da renda bruta mensal familiar e tenham
corn o candidato algum dos seguintes graus de parentesco: pai, padrasto, me, madrasta, conjuge,
companheiro(a), filho(a), enteado(a), irm5o(5) ou avo(o).

3. DO PROCESSO DE INSCRIO0

3.1. Os criterios adotados para inscricao foram definidos atendendo a legislag5o da educagao profissional, ao

protocolo firmado entre o Senac e o Governo Federal e aos requisitos de acesso exigidos pela InstituicAo para

ingresso no curso escolhido;

3.2. A autenticidade das informagoes fornecidas pelos candidatos podera ser verificada por meio de

entrevistas, visitas ou outros mecanismos;

3.3. A composigao das turmas sera formada por ordem de inscrigao obedecendo rigorosamente o piano

aplicativo do PSG, o numero de alunos por turma, de acordo corn o quadro de vagas.

3.4. E de responsabilidade do candidato assegurar pleno funcionamento de seu equipamento e internet no

momento da inscricao, assim como a inserc5o de dados corretos, alem de se certificar de que concluiu todo

o processo de inscric5o. 0 Senac no se responsabiliza por problemas tecnicos ou informagoes equivocadas

inseridas pelos candidatos.

3.5. As inscrigoes devem ser feitas no nome do aluno, nunca no nome do responsavel legal ou financeiro.

3.6. As matriculas ser5o realizadas presencialmente, em local e horario informados no quadro de vagas,

momento em que o candidato inscrito e aprovado devera comparecer portando todos as documentos

solicitados neste edital.

3.7. Em caso de aluno menor, o mesmo devera comparecer ao local de matricula cam seu responsavel legal

ou financeiro para formalizag5o do contrato de prestagAo de servicos.

4. DO RESULTADO E MATR1CULA

4.1. 0 resultado do processo de inscric5o sera divulgado de acordo cam cronograma abaixo, no site

(Programa Senac de Gratuidade), de acordo corn o numero de publicag5o deste

processo de inscrig5o;
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4.2. 0 local de matricula sera de acordo corn o enderego no item 7 (QUADRO DE VAGAS);

4.3. 0 candidato que no realizar sua matricula no period° citado no cronograma sera automaticamente

substituido obedecendo a ordem de inscrick;

4.4. 0 aluno matriculado que no comparecer aos dois primeiros dias de aula, sera contatado pela Unidade

Senac responsavel pela programag5o. Nao havendo retorno ou justificativa deste aluno, o mesmo tera sua

matricula cancelada, sendo substituido pelos demais alunos da lista de reserva por ordem de inscrigao;

4.5. No ato da matricula o candidato devera proceder ao preenchimento do Termo de Compromisso e da

Autodeclaragao de renda e entregar documentagao (original e xerox), que comprove o atendimento aos pre-

requisitos do curso, descrita no item 7.1 (Pre-requisitos e Documentaceies).

5. METODOLOGIA E AVALIA00 DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

As programagOes sera() vivenciadas atraves de uma metodologia teorico-pratica e interdisciplinar. A

avaliaga'o sera acompanhada e registrada ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Para aprovack

no curso, o aluno precisa desenvolver as competencias em todas as unidades curriculares. Alern da mengao

D (referente a competencia desenvolvida), o aluno deve ter frequencia minima de 75%, conforme legislack

vigente.

Presencial
Aulas totalmente presenciais a serem realizadas nos enderegos informados. 0 aluno
precisa residir nas proximidades do local das aulas e ter a frequencia minima de 75%
da carga horaria total da programagao.

6. DAS DISPOSIOES GERAIS

6.1. A inscrick do candidato implica a aceitack das normas que regem o processo do PSG definidas neste

Edital;

6.2. No sera() recebidos processos incompletos, nem fora dos prazos estabelecidos, independente da

justificativa.;

6.3. Nao havera recurso para revisk de ordem de inscrigao no processo ou para ingresso de novos

candidatos fora dos prazos definidos;

6.4. A Instituigk reserva-se o direito de cancelar, adiar ou remanejar turmas que no alcancem o numero

minimo necessario de alunos matriculados para realizagk do curso estipulado pela Instituig-k;

6.5. 0 candidato que omitir ou recusar prestar informagoes e/ou apresentar documentag5o falsa tera a vaga

cancelada, mesmo que o fato seja constatado no decorrer do curso;
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6.6. Para mais informacoes sabre o curso escolhido consultar a Central de Atendimento Senac (CAS) — 0800

081 1688 ou no site www.pe.senac.bripsq (Programa Senac de Gratuidade).
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7. QUADROS DE VAGAS

1,.H4'' (:,-,1±9,'.40 (L'f'-:; 10 de Vagas
r_tivLa)

,
! Tipo. de-

n no 4

- •Horario* i'aS•da
no n

• Datide Idade
'

,
Escolaridade Local de matricula e Local de realizacao 1

a Minima horario de atendimento do curso

Agente de
Caruaru Com bate as 240

Endemias

Auxiliar deCaruaru
Cozinha

20 QP Presencial 13h as
22 a 62

17h

Ensino
16/05/22 10/08/22 18 Fundamental

Cornpleto

Ensino
240 20 QP Presencial 8h as 12h 39 a 52 17/05/22 11/10/22 18 Fundamental

Incompleto

Senac Caruaru
Av. Maria Jose Lyra,
n2140 Indianapolis —

Caruaru/PE
Horario: 8h as 21h-Seg a
Sexta e aos Sabados 8h

as 11h30

Senac Caruaru
Av. Maria Jose Lyra,
n2140 Indianapolis —

Caruaru/PE
Horario: 8h as 21h-Seg a
Sexta e aos Sabados 8h

as 11h30

Senac Caruaru
Av. Maria Jose Lyra,
n2140 Indianapolis

— Caruaru/PE

Senac Caruaru
Av. Maria Jose Lyra,
n2140 Indianapolis

— Caruaru/PE

Assistente de
Caruaru Marketing e 160

Vendas
20 QP Presencial 8h as 12h 22 a 62 16/05/22

Ensino
13/0/22 16 Fundamental

Completo

Senac Caruaru
Av. Maria Jose Lyra,
n2140 Indianapolis —

Caruaru/PE
Horario: 8h as 21h-Seg a
Sexta e aos Sabados 8h

as 11h30

Senac Caruaru
Av. Maria Jose Lyra,
n2140 Indianapolis

— Caruaru/PE

Caruaru Recepcionista 160
Ensino

20 QP Presencial 8h as 12h 22 a 62 16/05/22 13/07/22 15 Fundamental

II Incompleto

Senac Caruaru
Av. Maria Jose Lyra,
n2140 Indianapolis —

Caruaru/PE
Horario: 8h as 21h-Seg a
Sexta e aos Sabados 8h

as11h30

Senac Caruaru
Av. Maria Jose Lyra,
n2140 Indianopolis

— Caruaru/PE

6



Recepcionista
Caruaru em Servicos de 240

Saude

Ensino
25 QP Presencial 8h as 12h 29 a 69 16/05/22 10/08/22 17 Fundamental

Completo

Senac Caruaru
Av. Maria Jose Lyra,
n9140 Indianapolis —

Caruaru/PE
Horario: 8h as 21h-Seg a
Sexta e aos Sabados 8h

as 11h30

Senac Caruaru
Av. Maria Jose Lyra,
n9140 Indianapolis

— Caruaru/PE

Representante
Caruaru 160

Comercial
13h as20 QP Presencial LY a 62

17h

Ensino
16/05/22 13/07/22 18 Fundamental

Completo

Senac Caruaru
Av. Maria Jose Lyra,
n2140 Indianapolis —

Caruaru/PE
Horario: 8h as 21h-Seg a
Sexta e aos Sabados 8h

as 11h30

Senac Caruaru
Av. Maria Jose Lyra,
n2140 Indianapolis

— Caruaru/PE

Petrolina Atendente de
240

Farmacia
20 QP Presencial 13h as

17h

Ensino
2g a 6.0. 23/05/22 18/08/22 17 Fundamental

Completo

Senac Petrolina
Rua Projetada, n2 650,

Antigo Aeroporto,
Petrolina/PE

Horario: 8h as 21h

Senac Petrolina
Rua Projetada, n°

650, Antigo
Aeroporto,

Petrolina/PE

Auxiliar de
Petrolina

Cozinha
13h as

240 20 QP Presencial
17h

Ensino
22 a 62 23/05/22 18/08/22 18 Fundamental

Incompleto

Senac Petrolina
Rua Projetada, n2 650,

Antigo Aeroporto,
Petrolina/PE

Horario: 8h as 21h

Senac Petrolina
Rua Projetada, n2

650, Antigo
Aeroporto,

Petrolina/PE

Petrolina Barbeiro 172 5
19h as

QP Presencial
22h

2g a 6g 10/05/22 02/08/22

Ain
Ensino

18 Fundamental
Completo

Senac Petrolina
Rua Projetada, n9 650,

Antigo Aeroporto,
Petrolina/PE

Horario: 8h as 21h

Senac Petrolina
Rua Projetada, n°

650, Antigo
Aeroporto,

Petrolina/PE
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Petrolina Confeiteiro 300 20 QP Presencial 8h as 12h 2-2 a 62 23/05/22
Ensino

12/09/22 18 Fundamental
I Completo

Senac Petrolina
Rua Projetada, n9 650,

Antigo Aeroporto,
Petrolina/PE

Horario: 8h as 21h

Senac Petrolina
Rua Projetada, n2

650, Antigo
Aeroporto,

Petrolina/PE

Tecnico em
Petrolina 1700

Enfermagem
20 HT Presencial 8h as 12h 2g a 62 23/05/22

Ensino
27/03/24 18 Medi°

Completo

Senac Petrolina
Rua Projetada, n2 650,

Antigo Aeroporto,
Petrolina/PE

Horario: 8h as 21h

Senac Petrolina
Rua Projetada, n2

650, Antigo
Aeroporto,

Petrolina/PE

UHT
Auxiliar de
Cozinha

240 15 OP Presencial 18h as
22h

Ensino
2g a 62 30/05/22 22/08/22 18 Fundamental

Incompleto

CAS - Central de
Atendimento Senac

Av. Visconde de
Suassuna, n9 500, Santo

Amaro, Recife/PE
Horario: 8h as 19h

Senac UHT
Unidade de

Hotelaria e Turismo
Av. Visconde de

Suassuna, ng 500,
Santo Amaro —

Recife/PE

UHT
Preparo de
Salgados

Ensino
40 20 APF Presencial 9h as 12h 2-2a 62 23/05/22 09/06/22 16 Fundamental

Incompleto

CAS - Central de
Atendimento Senac

Av. Visconde de
Suassuna, n2 500, Santo

Amaro, Recife/PE
Horario: 8h as 19h

Senac UHT
Unidade de

Hotelaria e Turismo
Av. Visconde de

Suassuna, ng 500,
Santo Amaro —

Recife/PE

Preparo de
UHT Sushis e 40

Sashimis

18h as
20 APF Presencial

22h

Ensino
22 a 62 30/05/22 10/06/22 16 Fundamental

Incompleto

CAS - Central de
Atendimento Senac

Av. Visconde de
Suassuna, n2 500, Santo

Amaro, Recife/PE
Horario: 8h as 19h

Senac UHT
Unidade de

Hotelaria e Turismo
Av. Visconde de

Suassuna, ng 500,
Santo Amaro —

Recife/PE
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7.1. Pre-requisitos e Documentaceies

Tipo de Curso
ire-requisitos e documentagOes

IVILOrliarniraralWereliTii*Yfri trooroadowcionnismiLAYPICCIAMLiffaimurvigu0

QP — Qualificagk Profissional

HT— Habilitagao Tecnica

APF —Aperfeigoamento

Programagoes que exigem como pre-requisitos a escolaridade informada para cada curso.
0 candidato devera apresentar:

• Copias das documentagoes solicitadas:
• ID
• CPF
• Comprovante de escolaridade
• Comprovante de residencia

0 candidato devera assinar durante a matricula:
• Termo de compromisso
• Autodeclarag5o de baixa renda
• Termo de atendimento aos pre-requisitos do curso

Programagoes que exigem como pre-requisitos a escolaridade informada para cada curso.
0 candidato devera apresentar:

• Copias das documentagOes solicitadas:
• ID
• CPF
• Comprovante de escolaridade
• Comprovante de residencia
• Corriprovag'ao de experiencia:

o certificado de curso de qualificag5o profissional, ou
o registro de ocupag5o em Carteira de Trabalho Profissional, ou
o declarag5o da empresa empregadora, ou
o autodeclaraga'o de trabalho/experiencia profissional

0 candidato devera assinar durante a matricula:
• Termo de compromisso
• Autodeclarag5o de baixa renda

Termo de atendimento aos pre-requisitos do curso
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7.2. Descricao dos Cursos

Nun arga

Horaria
Peerfil Profissional de Conclus,jo / Objetivo

Capacitar o aluno para que o mesmo possa vistoriar residencias, depositos, terrenos baldios e estabelecimentos comerciais corn o intuito de
Agente de Combate as Endemias 240 localizar focos endemicos. Alem disso o profissional deve realizar inspegoes de caixas de agua, calhas e telhados, alem de efetuar a aplicag5o

de larvicidas e inseticidas.

Assistente de Marketing e Vendas 160 Aprender a ser criativo corn visk de valorizar e satisfazer o cliente no cliente, criando estrategias de vendas, comunicagoes e desenvolvimento
do negocio.

oAtendente de Farmacia realiza o suporte de atendimento ao cliente por meio da leitura de prescrigOes e solicitack dos clientes, separag5o,
Atendente de Farmacia 240 entrega e comercializack de medicamentos e de outros produtos para sairde (correlatos), produtos de higiene pessoal, perfumaria e

cosmeticos (HPPC), bem coma na disposigk e reposigao de produtos, no auxilio do controle de estoque e na orga nizag5o do estabelecimento.

o Auxiliar de Cozinha é o profissional que auxilia o cozinheiro no pre-preparo e preparo de alimentos e produgoes culinarias, colaborando na
organizagk do ambiente de trabalho. Auxilia no controle e organizack de estoque e executa a mise en place, realizando higienizag5o, cortes,

Auxiliar de Cozinha 240
porcionamento, armazenamento e conservagk de alimentos, conforme as boas praticas para servigos de alimentack. Organiza e higieniza a
cozinha, seus equipamentos e utensilios, de acordo corn as condigoes de seguranga no local de trabalho.

o Barbeiro e responsavel par realizar o embelezamento da barba e dos cabelos masculinos. Esse profissional executa procedimentos de
Barbeiro 172 higienizag5o, hidratag5o, reconstrug5o, alterag5o da estrutura e colorag5o dos fios, modelagem de barba, bigode, costeletas e aparos dos pelos

faciais, utilizando tecnicas de Visagismo.

oConfeiteiro e responsavel pela preparag5o, montagem e apresentagk de produtos de Confeitaria. Exerce suas atividades em confeitarias,
Confeiteiro 300 panificadoras, entre outros ambientes de produgoes alimenticias, coma prestador aut6nomo ou contratado em empresas. Interage corn

clientes internos e externos, podendo trabalhar em equipe

Preparo de Salgados 40 Aperfeigoar os profissionais que desejam ingressar ou se atualizar em preparagoes de salgados apresentando as produgoes de salgados conforme a demanda e
as requisitos de boas praticas para services de alimentaga'o.

Preparo de Sushis e Sashimis 40 Aperfeigoar tecnicas de preparo e finalizaga'o de sushis e sashimis. E destinado a profissionais do segmento e alunos da area de Gastronomia.

Desenvolver habilidades para urn atendimento ao péblico, seja recebendo a pessoa presencialmente na recepgAo de urn estabelecimento ou
Recepcionista 1600

pelo telefone e e-mail. 0 recepcionista realiza agendamentos, fornece informagoes e orienta a circulag5o de pessoas e visitantes.
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Formar profissionais capazes de: Compreender a importancia de sua profiss'ao e executar as atividades referentes a Recepg5o em servigos de
Recepcionista em Servigos de Sarlde 240 sailde corn qualidade, competencia e seguranga; focado na importancia do atendimento aos clientes em ambientes que oferecem servigos de

atengao e promog'ao a saucle individual e coletiva.

Representante Comercial

Aprimorar a comercializagao e a venda de produtos para empresas ou instituigoes em nome de urn fabricante ou atacadista. Esse profissional
160 é urn grande aliado da organizagao para qual trabalha. Pois é ele quem garante o destaque do produto ou servigo que vende no mercado e em

relagao a concorrencia.

Tecnico em Enfermagem

0 Tecnico em Enfermagem presta assistencia a indivicluos e grupos sociais, atuando na educagao, promog5o, prevengao, recuperagao e
1700 reabilitagao dos processos sarlde-doenga em todo o ciclo vital, nos diferentes graus de complexidade do ambiente e gravidade dos clientes nos

diversos servigos de saircle.
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8. CRONOGRAMA

MOM

INSCRIcOES

RESULTADO

02 a 08/05/2022

09/05/2022

MATR1CULA 09 e 10/05/2022

Recife, 29 de abril de 2022.

Regivan 4/s- Dantas (29 de Abril de 2022 15:24 ADT)

Regivan Jose Dantas

Diretor Regional do Senac Pernambuco

12



m I •

1 I

Sel la( Fecom&cio
Sesc

PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE — PSG

PROCESSO DE INSCRIcii0 N2 10/2022 — ABERTO

(Referenda Nacional)

ERRATA

Onde se 18:
N° de vagas do curso Tecnico em Enfermagem, na U EP Petrolina

'11111111 pmrimmmir.
, Local de A
IMF

• -

CH N2de' Ti 0 Tipo de Iii i . ... Dias da Data de Data de Idade Escolaridade"matricula elPli. Local de
I I I

Vagas P Ensino
ak M i t - morario' Semana lnicio Termino Minima Minima horario de realizacao

do curso
jamiiiiirtaiLirnento ,..

Petrolina
Tecnico em

Enfermagem
1700 20 HT Presencial

8h as

12h
22a 62 23/05/22 27/03/24 18

Ensino

Medic

Completo

Senac

Petrolina

Rua

Projetada,

n2 650,

Antigo
Aeroporto,

Petrolina/PE

Horario: 8h
as 21h

Senac

Petrolina

Rua

Projetada,

n2 650,
Antigo

Aeroporto,
Petrolina/PE

Leia-se:

N° de vagas do curso Tocnico em Enfermagem, na U EP Petrolina

'
1po de"
nsino

.

ir. is III 0
Horario* Dias da "Data de Data de Idade

Semana lnicio Termino Minima

Amit,„

Local dede
Local de

Escolaridade matricula e realizacao
Minima horario de

do curso
atendimento

Petrolina
Tecnico em

Enfermagem
1700 30 HT Presencial

8h as
12h

22 a 62 23/05/22 27/03/24 18

Ensino

Medio

Completo

Senac

Petrolina
Rua

Projetada,

n2 650,
Antigo

Aeroporto,

Petrolina/PE

Horario: 8h

as 21h

Senac
Petrolina

Rua

Projetada,
n2 650,

Antigo

Aeroporto,

Petrolina/PE

Recife, 04 de maio de 2022.

REG A JOSE DANTAS (5 de Maio de 2022 10:54 ADT)

Regivan Jose Dantas

Diretor Regional do Senac Pernambuco
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