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PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE – PSG 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO Nº 22/2022 – ABERTO 

(Referência Nacional) 

 

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

julho de 2008 entre o Ministério da Educação (MEC), o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Ministério 

da Fazenda (MF), a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), ratificado pelos decretos nº 6.633 de 5 de novembro de 2008, 

e nº 9.364 de 8 de maio de 2018. O Programa Senac de Gratuidade (PSG) visa oferecer ações educacionais 

com custo zero às pessoas: 

1. de baixa renda que estejam matriculadas ou sejam egressas da educação básica; 

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

3. aos usuários dos programas de proteção a pessoas ameaçadas instituídos pela Lei nº 9.807, de 13 de 

julho de 1999, pelo Decreto nº 6.044, de 12 de fevereiro de 2007, pelo Decreto nº 6.231, de 11 de 

outubro de 2007, e pelo Decreto nº 8.724, de 27 de abril de 2016.  

 

Este processo de inscrição concederá 407 (quatrocentos e sete) vagas do Programa Senac de 

Gratuidade. 

 

1. DA CANDIDATURA 

1.1. Para realizar a inscrição, o candidato terá de atender às características do público-alvo e do curso 

escolhido, comprovando os requisitos mínimos de acesso; 

1.2. 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; 

1.3. A documentação a ser apresentada, em consonância com a finalidade específica prevista na Lei nº 

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

1.4. 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; 
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1.5. A inscrição deverá ser realizada no site www.pe.senac.br/psg/#/consulta-de-vagas (Programa Senac de 

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

conforme vem disposto no inciso XII do artigo 5º e inciso I do artigo 7º, ambos da LGPD acima mencionada; 

1.6. O candidato poderá inscrever-se apenas uma vez por edital, para somente um curso, e assim que inscrito 

será gerado protocolo de inscrição; 

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

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

instituição; 

b) Ter frequência mínima de 75% nas atividades do curso; 

c) Cumprir as normas regimentais da Instituição; 

d) Comunicar à unidade de ensino quando de seu impedimento ou desistência do curso, apresentando 

justificativa formal à Instituição nas seguintes situações: 

I. Doença: com apresentação de atestado médico; 

II. Mudança para outro município; 

III. Situação de trabalho incompatível. 

O não-atendimento às cláusulas acimas, ratificadas na assinatura do Termo de Compromisso, implicará o 

cancelamento da matrícula e período de carência de seis meses para nova solicitação de vaga no PSG. 

1.8. O aluno beneficiário do PSG poderá matricular-se e frequentar concomitantemente dois cursos 

presenciais, desde que em horários distintos, e que ambos não sejam cursos de Aprendizagem, atendendo 

às regras e pré-requisitos constantes do edital;  

1.9. Não há limite em relação à quantidade de vezes que um candidato possa ser beneficiado pelo PSG, desde 

que esteja dentro das regras estabelecidas. 

 

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;  

2.2 A classificação dos inscritos obedecerá aos seguintes critérios: 

I. ordem de inscrição do candidato; 

II. quantidade de vagas destinadas às inscrições presenciais. 
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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. 

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

momento da inscrição, assim como a inserção de dados corretos, além de se certificar de que concluiu todo 

o processo de inscrição. O Senac não se responsabiliza por problemas técnicos ou informações equivocadas 

inseridas pelos candidatos.  

3.5. As inscrições devem ser feitas no nome do aluno, nunca no nome do responsável legal ou financeiro. 

3.6.  As matrículas serão realizadas presencialmente, em local e horário informados no quadro de vagas, 

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

solicitados neste edital. 

3.7. Em caso de aluno menor, o mesmo deverá comparecer ao local de matrícula com seu responsável legal 

ou financeiro para formalização do contrato de prestação de serviços. 

 

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/psg (Programa Senac de Gratuidade), de acordo com o número de publicação deste 

processo de inscrição; 

A renda familiar mensal per capita é calculada somando-se a renda bruta dos componentes do 
grupo familiar e dividindo-a pelo número de pessoas que formam esse grupo. Se o resultado for até dois 
salários-mínimos federais, o candidato poderá concorrer a uma vaga no PSG. 

Entende-se como grupo familiar, além do próprio candidato, o conjunto de pessoas residindo 
com ele na mesma moradia e que, cumulativamente, usufruam da renda bruta mensal familiar e tenham 
com o candidato algum dos seguintes graus de parentesco: pai, padrasto, mãe, madrasta, cônjuge, 
companheiro(a), filho(a), enteado(a), irmão(ã) ou avô(ó). 
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4.2. O local de matrícula será de acordo com o endereço no item 7 (QUADRO DE VAGAS); 

4.3. O candidato que não realizar sua matrícula no período citado no cronograma será automaticamente 

substituído obedecendo à ordem de inscrição; 

4.4. O aluno matriculado que não comparecer aos dois primeiros dias de aula, será contatado pela Unidade 

Senac responsável pela programação. Não havendo retorno ou justificativa deste aluno, o mesmo terá sua 

matrícula cancelada, sendo substituído pelos demais alunos da lista de reserva por ordem de inscrição; 

4.5. No ato da matrícula o candidato deverá proceder ao preenchimento do Termo de Compromisso e da 

Autodeclaração de renda e entregar documentação (original e xerox), que comprove o atendimento aos pré-

requisitos do curso, descrita no item 7.1 (Pré-requisitos e Documentações). 

 

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. 

Flexível 

Aulas presenciais mescladas com aulas remotas. Serão realizadas nos endereços 
informados, devendo o aluno residir nas proximidades do local das aulas além de 
possuir um celular com internet ou computador. A frequência de 75% da carga 
horária total da programação também é exigida. 

 

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; 
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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 estipulado pela Instituição; 

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 mais informações sobre o curso escolhido consultar a Central de Atendimento Senac (CAS) – 0800 

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

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 de 
matrícula e 
horário de 

atendimento 

Local de 
realização do 

curso 

Paulista Programador Web 240 20 QP Presencial 8h às 12h 2ª a 6ª 09/08/22 07/11/22 16 anos 
Ensino Médio 

Incompleto 

Senac Paulista 
Av. Prefeito 

Severino Cunha 
Primo, nº 30, 

Jardim Paulista - 
Paulista/PE 

Horário: 8h às 
21h 

Senac Paulista 
Av. Prefeito 

Severino Cunha 
Primo, nº 30, 

Jardim Paulista - 
Paulista/PE 

Paulista Salgadeiro 160 20 QP Presencial 
13h às 

17h 
2ª a 6ª 22/08/22 19/10/22 16 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Senac Paulista 
Av. Prefeito 

Severino Cunha 
Primo, nº 30, 

Jardim Paulista - 
Paulista/PE 

Horário: 8h às 
21h 

Senac Paulista 
Av. Prefeito 

Severino Cunha 
Primo, nº 30, 

Jardim Paulista - 
Paulista/PE 

Paulista 
Técnicas Avançadas 

de Vendas e 
Atendimento 

15 20 APF Presencial 18h às 22 2ª a 6ª 15/08/22 18/08/22 18 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Senac Paulista 
Av. Prefeito 

Severino Cunha 
Primo, nº 30, 

Jardim Paulista - 
Paulista/PE 

Horário: 8h às 
21h 

CDL Paulista 
Praça João XXIII, 
nº 613, Sala 202, 
2º andar, Centro 

– Paulista/PE 

Paulista 
Técnicas Avançadas 

de Vendas e 
Atendimento 

15 20 APF Presencial 18h às 22 2ª a 6ª 23/08/22 26/08/22 18 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Senac Paulista 
Av. Prefeito 

Severino Cunha 

CDL Paulista 
Praça João XXIII, 
nº 613, Sala 202, 



 

7 

 

Primo, nº 30, 
Jardim Paulista - 

Paulista/PE 
Horário: 8h às 

21h 

2º andar, Centro 
– Paulista/PE 

Petrolina 

Assistente 
Administrativo 

 
COMPLEMENTO 01 

EDITAL 2022.16 

160 9 QP Presencial 
19h às 

22h 
2ª a 6ª 18/07/22 04/10/22 15 

Ensino Médio 
Incompleto 

Senac Petrolina 
Rua Projetada, nº 

650, Antigo 
Aeroporto, 

Petrolina/PE 
Horário: 8h às 

20h 

Senac Petrolina 
Rua Projetada, 
nº 650, Antigo 

Aeroporto, 
Petrolina/PE 

Petrolina 

Pesquisa de 
Mercado: Produtos e 

Serviços 
Competitivos 

15 20 APF Presencial 
19h às 

22h 
2ª a 6ª 22/08/22 26/08/22 16 

Ensino 
Fundamental 

Completo 

Senac Petrolina 
Rua Projetada, nº 

650, Antigo 
Aeroporto, 

Petrolina/PE 
Horário: 8h às 

20h 

Senac Petrolina 
Rua Projetada, 
nº 650, Antigo 

Aeroporto, 
Petrolina/PE 

Petrolina Programador Web 240 20 QP Presencial 
19h às 

22h 
2ª a 6ª 22/08/22 13/12/22 16 

Ensino Médio 
Incompleto 

Senac Petrolina 
Rua Projetada, nº 

650, Antigo 
Aeroporto, 

Petrolina/PE 
Horário: 8h às 

20h 

Senac Petrolina 
Rua Projetada, 
nº 650, Antigo 

Aeroporto, 
Petrolina/PE 

Petrolina 
Técnico em 
Informática 

1200 30 HT Presencial 
13h às 

17h 
2ª a 6ª 01/08/22 27/10/2023 15 

Cursando, no 
mínimo, o 2° ano 
do Ensino Médio 

Senac Petrolina 
Rua Projetada, nº 

650, Antigo 
Aeroporto, 

Petrolina/PE 
Horário: 8h às 

20h 

Senac Petrolina 
Rua Projetada, 
nº 650, Antigo 

Aeroporto, 
Petrolina/PE 
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Recife 
Assistente 

Administrativo 
(Flexível) 

160 20 QP Flexível 
18h às 

22h 
2ª a 6ª 01/08/22 10/10/22 15 

Ensino Médio 
Incompleto 

Senac UEPR 
Unidade de 
Educação 

Profissional do 
Recife 

Av. Visconde de 
Suassuna, nº 500, 

Santo Amaro – 
Recife/PE 

CAS - Central de 
atendimento 

Senac 
Horário: 8h às 

19h 

Senac UEPR 
Unidade de 
Educação 

Profissional do 
Recife 

Av. Visconde de 
Suassuna, nº 
500, Santo 
Amaro – 
Recife/PE 

UHT Barista 160 15 QP Presencial 
18h às 

22h 
2ª a 6ª 15/08/22 14/10/22 18 

Ensino Médio 
Completo 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 500, 
Santo Amaro – 

Recife/PE 
CAS - Central de 

atendimento 
Senac 

Horário: 8h às 
19h 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 
500, Santo 
Amaro – 
Recife/PE 

UHT 

Condutor em 
Turismo – Cultura, 

Ecoturismo e 
Roteiros 

30 20 APF Presencial 
18h às 

21h 
2ª a 6ª 08/08/22 19/08/22 18 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 500, 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 
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Santo Amaro – 
Recife/PE 

CAS - Central de 
atendimento 

Senac 
Horário: 8h às 

19h 

500, Santo 
Amaro – 
Recife/PE 

UHT Confeiteiro 300 20 QP Presencial 
18h às 

22h 
2ª a 6ª 08/08/22 25/11/22 18 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 500, 
Santo Amaro – 

Recife/PE 
CAS - Central de 

atendimento 
Senac 

Horário: 8h às 
19h 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 
500, Santo 
Amaro – 
Recife/PE 

UHT 
Cozinha 

Contemporânea 
40 20 APF Presencial 

13h às 
17h 

2ª a 6ª 08/08/22 19/08/22 16 
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: 8h às 
19h 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 
500, Santo 
Amaro – 
Recife/PE 
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UHT 

Elaboração de 
Cardápios: 

Planejamento e 
Precificação 

40 20 APF Presencial 8h às 12h 2ª a 6ª 04/08/22 17/08/22 16 

Anos Finais do 
Ensino 

Fundamental (6º 
ao 9º ano) 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 500, 
Santo Amaro – 

Recife/PE 
CAS - Central de 

atendimento 
Senac 

Horário: 8h às 
19h 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 
500, Santo 
Amaro – 
Recife/PE 

UHT Garçom 240 10 QP Presencial 8h às 17h 2ª a 6ª 15/08/22 26/09/22 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: 8h às 
19h 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 
500, Santo 
Amaro – 
Recife/PE 

UHT 
Harmonização 

Gastronômica com 
Cerveja 

40 20 APF Presencial 8h às 17h 2ª a 6ª 03/082022 09/08/22 18 

Ensino 
Fundamental 

Completo 
Conhecimento 

específico: 
conhecimento 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 500, 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 
500, Santo 
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básico sobre 

cervejas. 
Santo Amaro – 

Recife/PE 
CAS - Central de 

atendimento 
Senac 

Horário: 8h às 
19h 

Amaro – 
Recife/PE 

UHT 
Métodos de Preparo 

de Cafés 
36 15 APF Presencial 

18h às 
22h 

2ª a 6ª 09/08/22 19/08/22 16 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 500, 
Santo Amaro – 

Recife/PE 
CAS - Central de 

atendimento 
Senac 

Horário: 8h às 
19h 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 
500, Santo 
Amaro – 
Recife/PE 

UHT Serviços em A&B 40 15 APF Presencial 8h às 12h 2ª a 6ª 01/08/22 12/08/22 16 
Ensino 

Fundamental 
Incompleto 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 500, 
Santo Amaro – 

Recife/PE 
CAS - Central de 

atendimento 
Senac 

Horário: 8h às 
19h 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 
500, Santo 
Amaro – 
Recife/PE 
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UHT Sommelier: Cachaça 100 20 QP Presencial 
18h às 

22h 
2ª a 6ª 21/07/22 08/09/22 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: 8h às 
19h 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 
500, Santo 
Amaro – 
Recife/PE 

UHT 

Técnicas de 
Guiamento 

 
COMPLEMENTO 02 

EDITAL 2022.18 

40 9 QP Presencial 
18h às 

22h 
2ª a 6ª 25/07/22 05/08/22 18 

Ensino 
Fundamental 
Incompleto 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 500, 
Santo Amaro – 

Recife/PE 
CAS - Central de 

atendimento 
Senac 

Horário: 8h às 
19h 

Senac UHT 
Unidade de 
Hotelaria e 

Turismo 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 
500, Santo 
Amaro – 
Recife/PE 

Vitória de 
Santo Antão 

Assistente 
Administrativo 

160 25 QP Flexível 8h às 12h 2ª a 6ª 08/08/22 03/10/22 15 
Ensino Médio 

Incompleto 

Senac Vitória 
Rua Áurea 

Pimentel, nº 210 
Cuscuz - Vitória 

de Santo 
Antão/PE 

Senac Vitória 
Rua Áurea 

Pimentel, nº 210 
Cuscuz - Vitória 

de Santo 
Antão/PE 
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Horário: 8h às 
21h 

Vitória de 
Santo Antão 

Programador de 
Sistema 

200 19 QP Presencial 8h às 12h 2ª a 6ª 23/08/22 16/12/22 16 
A partir do 2º 
ano do Ensino 
Médio 

Senac Vitória 
Rua Áurea 

Pimentel, nº 210 
Cuscuz - Vitória 

de Santo 
Antão/PE 

Horário: 8h às 
21h 

Senac Vitória 
Rua Áurea 

Pimentel, nº 210 
Cuscuz - Vitória 

de Santo 
Antão/PE 

   407           
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7.1. Pré-requisitos e Documentações 

 
 
 

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 
O candidato deverá assinar durante a matricula: 

• Termo de compromisso 

• Autodeclaração de baixa renda 

• Termo de atendimento aos pré-requisitos do curso 

HT – Habilitação Técnica 

APF – Aperfeiçoamento 

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  

• Comprovação de experiência: 
o certificado de curso de qualificação profissional, ou 
o registro de ocupação em Carteira de Trabalho Profissional, ou 
o declaração da empresa empregadora, ou 
o autodeclaração de trabalho/experiência profissional 

O candidato deverá assinar durante a matricula: 

• Termo de compromisso 

• Autodeclaração de baixa renda 
Termo de atendimento aos pré-requisitos do curso 
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7.2. Descrição dos Cursos 

Curso 
Carga 

Horária 
Peerfil Profissional de Conclusão / Objetivo 

Assistente Administrativo 160 

O Assistente administrativo é o profissional que realiza atividades de apoio administrativo relacionadas aos processos de gestão 
de pessoas, logística, marketing, comercialização, finanças e do jurídico de uma organização, atendendo à solicitação de clientes 
internos e externos. A ocupação está situada no eixo tecnológico Gestão e Negócios, cuja natureza é “gerir”, e pertence ao 
segmento de Gestão. Dar subsídios para o aluno para organizar e executar atividades de apoio aos processos da organização e 
elaborar, organizar e controlar documentos da organização.  

Barista 160 
O profissional Barista é responsável por moer grãos e aplicar técnicas de preparo, degustação e serviço de café, considerando 
seus diferentes métodos de preparo. Cria bebidas à base de cafés e aplica técnicas de desenho e latte art, zelando pela qualidade 
do produto e por sua apresentação ao cliente. 

Condutor em Turismo – Cultura, 
Ecoturismo e Roteiros 

30 
É o profissional responsável em desenvolver atividades interpretativas fundamentadas na história e memória local, contribuindo, 
deste modo, para a valorização e conservação do patrimônio existente. 

Confeiteiro 300 
O profissional Confeiteiro é responsável pela preparação, montagem e apresentação de produtos de Confeitaria. Exerce suas 
atividades em confeitarias, panificadoras, entre outros ambientes de produções alimentícias, como prestador autônomo ou 
contratado em empresas. Interage com clientes internos e externos, podendo trabalhar em equipe. 

Cozinha Contemporânea 40 
O profissional de Cozinha Contemporânea é responsável em preparar e finalizar produções quentes e frias da cozinha 
contemporânea. É destinado aos profissionais e alunos da gastronomia que estejam buscando aperfeiçoamento técnico em 
cozinha contemporânea. 

Elaboração de Cardápios: 
Planejamento e Precificação 

40 
Desenvolver a competência de elaborar cardápios. Os mesmos devem gerar compras e gestão sustentável para um restaurante 
e, para tanto, o estudo e planejamento financeiro. É destinado aos alunos e profissionais da área da alimentação 

Garçom 240 
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. 

Harmonização Gastronômica com 
Cerveja 

40 
Desenvolver a competência de harmonizar alimentos com cervejas. É destinado a alunos e profissionais da área de alimentos e 
bebidas, turismo e hospitalidade. 
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Métodos de Preparo de Cafés 36 
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. 

Pesquisa de Mercado: Produtos e 
Serviços Competitivos 

15 
Este curso tem como objetivo subsidiar os participantes na análise de mercado com vistas a identificação de produtos e serviços 
competitivos. É destinado a vendedores e demais profissionais que atuam ou pretendem atuar na área de vendas. 

Programador de Sistema 200 

O Programador de Sistemas é o profissional que especifica, desenvolve, testa e implanta sistema de informação, contemplando 
requisitos de segurança e disponibilidade. Além disso, modela dados, documenta e faz a manutenção em sistemas. Este 
profissional possui um mercado de trabalho vasto e diversificado, atuando em empresas dos mais diferentes setores e 
segmentos e, ainda, de forma empreendedora, como autônomo prestando serviços a todas as organizações que façam uso de 
sistemas informatizados. Relaciona-se com equipes de desenvolvimento, outros profissionais de TI, bem como clientes e usuários 
de programas. 

Programador Web 240 

O Programador Web estrutura em front-end e desenvolve em back-end, publicando aplicações web. Para isto, elabora projetos 
e testes ao longo do desenvolvimento e permitido acesso a banco de dados por meio de linguagens de programação, seguindo 
padrões internacionais. Esse profissional trabalha no desenvolvimento de sites institucionais, blogs, fóruns, lojas virtuais e 
diversos sistemas e aplicações voltados para o ambiente de internet e intranet, conforme políticas de segurança da informação 
e com respeito à propriedade intelectual. Pode atuar em serviços autônomos, temporários ou contrato efetivo em organizações 
públicas e privadas nos mais diversos setores. 

Salgadeiro 160 
Profissional responsável por preparar e precificar salgados. Controla e organiza o estoque e ambiente de trabalho para produção 
de acordo com boas práticas para serviços de alimentação. 

Serviços em A&B 40 
Assegurar ao profissional exercer suas funções alinhadas às tendências e demandas do mercado de trabalho bem como a 
atualização quanto às técnicas de serviços em alimentos e bebidas. É destinado aos profissionais do setor de alimentação e 
serviços em bares, hotéis e restaurantes. 

Sommelier: Cachaça 100 
O Sommelier: Cachaça é o profissional que realiza análise sensorial da cachaça. Sugere tipos de cachaças considerando o perfil 
e preferência do cliente e realiza combinações entre alimentos e cachaças, considerando as características sensoriais da bebida. 

Técnicas Avançadas de Vendas e 
Atendimento 

15 
Profissional que compreende os conceitos mais importantes na gestão de vendas, as mudanças de mercado e o 
acompanhamento das melhores práticas da área comercial. 
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Técnico em Informática 1200 

O Técnico em Informática é responsável pela manutenção e instalação de computadores, pelo planejamento, implementação e 
configuração de redes com servidores e pelo desenvolvimento e implementação de aplicativos computacionais, respeitando as 
normas técnicas, as leis de direitos autorais de software e a preservação ambiental no desempenho de sua função. Trabalha em 
equipe, estabelece relações interpessoais construtivas e compreende o contexto em que está inserido, demonstrando 
capacidade propositiva e criativa. 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. 

Técnicas de Guiamento 40 
Aperfeiçoar as técnicas de guiamento dos condutores de visitantes e guias de turismo tendo em vista promover a qualidade dos 
serviços prestados. 
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8. CRONOGRAMA 

INFORMAÇÕES DATAS 

INSCRIÇÕES 11 a 17/07/2022 

RESULTADO 18/07/2022 

MATRÍCULA 18, 19 e 20/07/2022 

 

 

Recife, 8 de julho de 2022. 

 

 

____________________________________________ 

Regivan José Dantas 

Diretor Regional do Senac Pernambuco 
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