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PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE — PSG

PROCESSO DE INSCRIcA0 N2 16/2022 — ABERTO

(Referencia Nacional)

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

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

da Fazenda (ME), a Confederaga'o Nacional do Comercio de Bens, Servigos e Turismo (CNC) e o Servico

Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), ratificado pelos decretos n2 6.633 de 5 de novembro de 2008,

e n2 9.364 de 8 de maio de 2018. 0 Programa Senac de Gratuidade (PSG) visa oferecer aches educacionais

corn custo zero as pessoas:

1. de baixa renda que estejam matriculadas ou sejam egressas da educag5o basica;

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

3. aos usuarios dos programas de proteg5o a pessoas ameagadas instituidos pela Lei n° 9.807, de 13 de

julho de 1999, pelo Decreto n2 6.044, de 12 de fevereiro de 2007, pelo Decreto n° 6.231, de 11 de

outubro de 2007, e pelo Decreto n2 8.724, de 27 de abril de 2016.

Este processo de inscricao concedera 205 (duzentos e cinco) vagas do Programa Senac de

Gratuidade.

1. DA CANDIDATURA

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

escolhido, comprovando as requisitos mil-limos de acesso;

1.2. A candidatura a uma vaga do PSG sup& o preenchimento da ficha de inscriga'o corn informaghes

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

1.3. A documentagao a ser apresentada, em consonancia corn a finalidade especifica prevista na Lei n2

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

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

de inscrig-ao, obedecendo-se rigorosamente ao n6mero de vagas, por opcao de curso e turno. Se nao forem

preenchidas, set-Jo repassadas automaticamente para o proximo candidato na ordem de inscrig-do, 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.bripsgMconsulta-de-vagas (Programa Senac de

Gratuidade), oportunidade ern que o candidato consente plenamente a utilizagao 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 inscrigao;

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

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

instituigao;

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

c) Cumprir as normas regimentais da Instituigao;

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

justificativa formal a Instituigao nas seguintes situagbes:

I. Doenga: corn apresentagao de atestado medico;

II. Mudanga para outro municipio;

III. Situagao de trabalho incompativel.

0 noo-atendimento as clausulas acimas, ratificadas na assinatura do Termo de Compromisso, implicarcr o

cancelamento da matricula e period° de carencia de seis meses para nova solicitactio 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 no sejam cursos de Aprendizagem, atendendo

as regras e pre-requisitos constantes do edital;

1.9. Nao 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 educagao basica;

d) Ser trabalhador desempregado ou empregado;

2.2 A classificagao dos inscritos obedecera aos seguintes criterios:

I. ordem de inscrigao 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 numero 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
corn 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, mae, madrasta, conjuge,
companheiro(a), filho(a), enteado(a), irmao(a) ou avo(6).

• • • ._

3. DO PROCESSO DE INSCRICAO

3.1. Os criterios adotados para inscrigao foram definidos atendendo a legislagao da educagao profissional, ao

protocolo firmado entre o Senac e o Governo Federal e aos requisitos de acesso exigidos pela Instituigao 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 plano

aplicativo do PSG, o nCimero 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 inscrigao, assim como a insergao de dados corretos, alem de se certificar de que concluiu todo

o processo de inscrigao. 0 Senac nao 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 sera° realizadas presencialmente, em local e horario informados no quadro de vagas,

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

solicitados neste edital.

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

ou financeiro para formalizagao do contrato de prestagao de servigos.

4. DO RESULTADO E MATRiCULA

4.1. 0 resultado do processo de inscrigao sera divulgado de acordo corn cronograma abaixo, no site

www.pe.senac.br/psg (Programa Senac de Gratuidade), de acordo corn o numero de publicagao deste

processo de inscrigao;
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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 periodo citado no cronograma sera automaticamente

substituido obedecendo a ordem de inscrigk;

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

Senac responsavel pela programagao. 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 inscrigk;

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

Autodeclarack 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 Documentacoes).

5. METODOLOGIA E AVALIACAO DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

As programagoes serk vivenciadas atraves de uma metodologia teorico-pratica e interdisciplinar. A

avaliagao sera aconnpanhada e registrada ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Para aprovagao

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

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

vigente.

Tipo

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 programag"ao.

6. DAS DISPOSIOES GERMS

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

Edital;

6.2. Nao serk recebidos processos incompletos, nem fora dos prazos estabelecidos, independente da

justificativa.;

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

candidatos fora dos prazos definidos;

6.4. A Instituick reserva-se o direito de cancelar, adiar ou remanejar turmas que nao alcancem o numero

minim° necessario de alunos matriculados para realizagao do curso estipulado pela Instituick;

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

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

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

, Local de

CH L de Vagas
•

Tipo
Tipo de
Ensino

Dias da
orario*

Semana
Data de Inicio

Data de
Termino

ldade
Minima

Escolaridade
Minima

Local de matricula e
horario de atendimento

_

realizac5o do
CUrso

Garanhuns
Teak° em
Enfermagem

1700 15

Agente
Paulista Comunitario de 400h 20

Saucle

Paulista

Paulista

Paulista

Assistente
Administrativo

19h asHT Presencial 22 a 6? 14/06/22 13/01/25 18
22h

13h as
OP Presencial 22 a 6.2

17h

160h 20
OP Presencial 13h as

17h

Assistente de
180h 20

Secretaria Escolar

Atendente de
Lanchonete

160h 20

Ensino Medici
Completo

Ensino
27/06/22 18/11/22 18 Fundamental

Completo

22 a 62 28/06/22

OP Presencial 13h as
22 a 62

17h

OP Presencial

22/08/22 15
Ensino Medi°
Incompleto

Ensino
28/06/22 05/09/22 15 Fundamental

Completo

8h as
12h 22 a 62 sk2f06/22 12/08/22k 18

Anos finais do
Ensino

SENAC — UEP: Unidade de
Educagao Profissional de

Garanhuns
Rua Maria Ramos, n2 22,
HeliOpolis, Garanhuns/PE

CAS - Central de
Atendimento SENAC.

Horario: 8h as 18h
(Segunda a sexta)

8h as 12h (sabado)

Av. Padre Ten6rio s/n,
Quatro Cantos - Ilha de

Itamaraca/PE
Horario: 8h as 17h

Secretaria da Mulher
Rua Antonio Carneiro, n2

550, Centro —
Aragoiaba/PE

Horario: 8h as 12h

Senac Paulista

Av. Prefeito Severino
Cunha Primo, n2 30,

Jardim Paulista -
Paulista/PE

Horario: 8h as 21h

Senac Paulista

SENAC— UEP:
Unidade de
Educaga-o

Profissional de
Garanhuns

Rua Maria Ramos,
n2 22, Heliopolis,
Garanhuns/PE

Av. Padre Ten6rio
s/n, Quatro

Cantos - Ilha de
Itamaraca/PE

Lotea mento
Hidelbrando, s/n,

Centro -
Aragoiaba/PE

Senac Paulista

Av. Prefeito
Severino Cunha

Primo, n2 30,
Jardim Paulista -

Paulista/PE

Senac Paulista
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Fundamental (62
ac 99 ano)

Av. Prefeito Severino
Cunha Primo, n2 30,

Jardim Paulista -
Paulista/PE

Horario: 8h as 21h

Av. Prefeito
Severino Cunha
Primo, n2 30,

Jardim Paulista -
Paulista/PE

Atendimento
Paulista Humanizado em 24h

Servigos de Saude

18h as
20 AP Presencial 2g a 6g

22h

Ser profissional
20/06/22 29/06/22 18 ou estudante da

area de saucle

Senac Paulista

Av. Prefeito Severino
Cunha Primo, n9 30,

Jardim Paulista -
Paulista/PE

Horario: 8h as 21h

Senac Paulista

Av. Prefeito
Severino Cunha
Primo, n9 30,

Jardim Paulista -
Paulista/PE

Paulista Cuidador de Idoso 160 20 QP Presencial
8h as

2g a 6g
12h

Ensino
20/06/22 16/08/22 18 Fundamental

Completo

Praga Agamenon
Magalhaes, s/n9, Centro

ltapissuma/PE
Horario: 8h as 17h

Praga Agamenon
Magalhaes, sing,

Centro
Itapissuma/PE

Petrofina
Assistente

administrativo
160 10 QP Presencial

19h as
22h 2g a 6g 27/06/22 12/09/22 15

Ensino Media
Incompleto

Senac Petrolina
Rua Projetada, n9 650,

Antigo Aeroporto,
Petrolina/PE

Horario: 8h as 21h

Senac Petrolina
Rua Projetada, n2

650, Antigo
Aeroporto,

Petrolina/PE

Petrolina Barbeiro 172 20 QP Presencial
8h as

2g a 6g
11h

Ensino
27/06/22 16/09/22 18 Fundamental

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

Petrolina Cabeleireiro 400
7h30 as

10 QP Presencial 29- a 69- 20/06/22
11h30

Ensino
16/11/22 18 Fundamental

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
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Petrolina Recepcionista 160
20 QP Presencial 7h30 as

2?- a 6P-
11h30

Ensino
20/06/22 16/08/22 15 Fundamental II

Incompleto

Senac Petrolina
Rua Projetada, n9 650,

Antigo Aeroporto,
Petrolina/PE

Horario: 8h as 21h

Senac Petrolina
Rua Projetada, n2

650, Antigo
Aeroporto,

Petrol ina/PE

Petrolina
Tecnico em

Estetica
1200 10 HT Presencial

18h as
22a 6g

22h

Cursando no
20/06/22 15/09/23 18 minim° 2 ano

do Ensino Medic)

Senac Petrolina
Rua Projetada, n2 650,

Antigo Aeroporto,
Petrolina/PE

Horario: 8h as 21h

Senac Petrolina
Rua Projetada, n2

650, Antigo
Aeroporto,

Petrol ina/P E
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7.1. Pre-requisitos e Documentacoes

Tim) .e Curso Pre-requisitos e documentacoes
A TENcAO: TODOS OS DOCOMENTOS DEVERAO SER APRESENTADOS NO ATO DA MARICULA

UP — Qualificagao Profissional

HT — Habilitagao Tecnica

APF —Aperfeigoamento

Programagiies 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
• Autodeclaracao 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
• Comprovag5o de experiencia:

o certificado de curso de qualificag5o profissional, ou
o registro de ocupag5o em Carteira de Trabalho Profissional, ou
o declaragao da empresa empregadora, ou
o autodeclaragao 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

ATOM
Carga
oraria

Peerfil Profissional de Conclus5o / Objetivo;

Agente Comunitario de Sat:1de 400

Profissional responsavel pelas atividades de prevengAo de doengas e de promogao da saUde, a partir dos referenciais da
Educagao Popular em Saude. Atua em agoes domiciliares ou comunitarias, individuais ou coletivas, desenvolvidas em
conformidade corn as diretrizes do SUS. Participa de campanhas educativas e incentiva as atividades comunitarias, promovendo
a integragao entre a equipe de saude e a comunidade. Colabora ainda, corn a educagao sanitaria e ambiental.

Assistente Administrativo 160

oAssistente administrativo é o profissional que realiza atividades de apoio administrativo relacionadas aos processos de gestao
de pessoas, logistica, marketing, comercializacao, finangas e do juridic° de uma organizagao, atendendo a solicitagao de clientes
internos e externos. Este profissional atua em organizagoes dos segmentos de comercio de bens, servigos e turismo e nos demais
setores da economia, em organizacoes pUblicas e privadas, relacionando-se corn equipes dos diversos setores da organizagao.

Assistente de Secretaria Escolar 180
Profissional com competencia para desempenhar agiies em Secretarias de Educagao Basica, aplicando a legislagao especifica de
registros escolares, normas de documentagaes tecnica e pedagogica relativas a escrituragao educacional.

Atendente de Lanchonete

Profissional de Atendente de lanchonete acolhe, recepciona e realiza tecnicas de servigos ao cliente, organiza a estrutura de
160 apoio da lanchonete, manipula alimentos e bebidas, considerando as normas de seguranga e procedimentos tecnicos de higiene

e boas praticas no servico de alimentagao.

Atendimento Humanizado em
Servigos de Saude

Profissional responsavel pela prestagao de atendimento humanizado, ampliando a percepgao do atendente da area de salde
24 das necessidades do paciente, bem como cumpri as exigencias por lei corn base no Programa Nacional de Humanizacao da

Assistencia Hospitalar.

Barbeiro

0 Barbeiro é responsavel por realizar o embelezamento da barba e dos cabelos masculinos. Esse profissional executa
172 procedimentos de higienizagao, hidratagao, reconstrugao, alteragao da estrutura e coloragao dos fios, modelagem de barba,

bigode, costeletas e aparos dos pelos faciais, utilizando tecnicas de Visagismo.

Cabeleireiro

0 profissional cabeleireiro é responsavel por realizar procedimentos de embelezamento e cuidados nos cabelos. Exerce suas
400 atividades em saloes, institutos de beleza, spas, clinicas de estetica, hoteis, lojas de cosmeticos, cruzeiros maritimos, academias

e domicilios, entre outros lugares. Este profissional organiza o ambiente de trabalho, realiza procedimentos de cuidados, corte,
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41P sesc

Cuidador de ldoso

Recepcionista

Tecnico em Enfermagem

Tecnico em Estetica

penteados e quimicos nos cabelos. Geralmente atua em equipe, interagindo corn outros funcionarios do estabelecimento,
respeitando o cliente e contribuindo para sua satisfagao e fidelizagao.

Profissional que tern como atribuigao os cuidados corn a pessoa idosa, no que diz respeito ao seu bem-estar considerando como
160 fatores a higiene, conforto, entretenimento, alimentagao, mobilidade e saude, de modo a zelar por sua integridade, fisica,

emocional e social. Atua na inclusao e na relagao entre o idoso, seus familiares e os integrantes da equipe profissional de sa6de.

0 recepcionista é urn profissional que elabora, organiza e realiza procedimentos de recepgao e atendimento ao cliente em
empresas de pequeno, medio e grande porte de diversos segmentos da economia, bem como orgaos pOblicos e do terceiro

160 setor, seja como empregado ou prestador de servigos. Este profissional presta informagoes e orientagoes gerais, sempre
observando as normas internas da empresa. Atua em equipe, interagindo corn colegas de trabalho e funcionarios de outros
setores, respeitando as necessidades dos clientes internos e externos e contribuindo para a sua satisfagao e fidelizagao.

Promover o desenvolvimento do aluno por meio de agnes que articulem e mobilizem conhecimentos, habilidades, valores e
atitudes de forma potencialmente criativa e que estimule o aprimoramento continuo; estimular, por meio de situagoes de
aprendizagens, atitudes empreendedoras, sustentaveis e colaborativas nos alunos; Articular as competencias do perfil

1.700 profissional corn projetos integradores e outras atividades laborais que estimulem a visao critica e a tomada de decisk para
resolugao de problemas; promover uma avaliagao processual e formativa corn base em indicadores das competencias, que
possibilitem a todos os envolvidos no processo educativo a verificagao da aprendizagem; Incentivar a pesquisa como principio
pedagogic° e para consolidagao do dominio tecnico-cientifico, utilizando recursos didaticos e bibliograficos.

Profissional corn competencias para atuar no embelezamento, promock, protegao, manutengao e recuperack estetica da face
e do corpo, avaliando, indicando e aplicando procedimentos de estetica corporal e facial, utilizando prod utos cosmeticos e
equipamentos de acordo corn as normas de higiene e biosseguranga vigentes. Alen' disso, orienta clientes e grupos acerca dos

1200 aspectos preventivos em relagao a estetica da face e do corpo, bem como na perspectiva da atengao integral a saUde cutanea,
trabalhando corn comprometimento, organizagao e respeito aos limites de atuagao profissional. Este profissional atua de forma
empreendedora, gerenciando suas atividades e aplicando estrategias de marketing pessoal, servigos e produtos, corn o objetivo
de aumentar a produtividade e obter resultados que levem ao sucesso profissional.
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8. CRONOGRAMA

INSCRIcOES 06 a 12/06/2022

RESULTADO 13/06/2022

MATR1CULA 13 e 14/06/2022

Recife, 03 de junho de 2022.

Regival os" antas (3 de Junho de 2022 17:50 ADT)

Regivan Jose Dantas

Diretor Regional do Senac Pernambuco
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PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE — PSG

PROCESSO DE INSCRIcA0 N2 16/2022 — ABERTO

(Referencia Nacional)

ERRATA

Onde se le:
Local de matricula e horario de atendimento e Local de realizacao do curso, na UEP Paulista

CH N2 de Tipo
ga lM r - Horario

SEIMIF1 . e m a na :  rum ermino

- Loca .e
Idade Escolaridade matricula e
inima Minima _horario de

atendimento

Paulista
Cuidador
de Idoso

160 20 QP

411'

Presencial
8h as
12h

2? a 6? 20/06/22 16/08/22 18
Ensino

Fundamental
Completo

raga
Agamenon
Magalhaes,
s/n2, Centro

Itapissuma/PE
Horario: 8h as

17h

Local de
ealizac5o do

CUrS0

Praga
Agamenon
Magalhaes,
s/n2, Centro

Itapissuma/PE

Leia-se:
Local de matricula e horario de atendimento e Local de realizagao do curso, na UEP Paulista

' CH
N2 de
Vagas

1111r-

Tipo
Tipo de
Ensino

0 iii
, orario*

Dias da
Semana

4 -Iiir-
Data de

nicio

46
Data de
Termino

Idade
Minima

Escolaridad
Minima

Local de ,

matricula e
horario de

atendimento

Local de 1
realizac5o do

curso

Paulista
Cuidador
de Idoso

160 20 OP Presencial 8h as
12h

22 a &. 20/06/22 16/08/22 18
Ensino

Fundamental
Completo

Auditorio do
Setor Recurso
Humanos de
Itapissuma

Av. Barao de
Itapissuma,
s/n, Parque
Ecologic°

Itapissuma -
Itapissuma/PE
Horario: 8h as

17h

Auditorio do
Setor Recurso
Humanos de
Itapissuma

Av. Bark) de
Itapissuma,
s/n, Parque
Ecologic°

Itapissuma -

Itapissuma/PE

Recife, 08 de maio de 2022.

Jose Neto de Oliveira (9 de Junho de 2022 18:15 ADT)

Jose Neto de Oliveira

Diretor Regional do Senac Pernambuco - em Exercicio
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