EDITAL Nº 08, 10 de Setembro de 2014.
PROCESSO DE INSCRIÇÕES PARA INGRESSO DE ALUNOS NOS CURSOS
GRATUITOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA - PARA O ANO LETIVO DE
2014 – NO PROGRAMA SENAC GRATUIDADE - PSG.
O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – ADMINISTRAÇÃO
REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL, Senac-DF, no uso de suas atribuições regimentais, torna
público que estão abertas as inscrições para os cursos de Formação Inicial e Continuada – Capacitação e
Aperfeiçoamento pelo CEP Senac Ações Móveis e Taguatinga (endereços no anexo I).

1. DO PROGRAMA
1.1. O Programa Senac 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.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1. O processo seletivo de concessão de vagas do PSG é regido por este Edital.
2.2. O ingresso nos cursos do PSG será por ordem de inscrição do candidato, que deve ser realizado de
forma presencial, nos locais onde o curso será realizado, mediante a apresentação do comprovante de
baixa renda no ato da inscrição.
2.3. Candidatos encaminhados por órgãos públicos e por instituições parceiras, que atuam com projetos
sociais, serão considerados, desde que submetidos aos mesmos critérios de inscrição do item 2.2 deste
Edital.
2.4. Para realizar a inscrição, o candidato deverá atender aos requisitos do PSG a partir dos critérios
estabelecidos no Decreto n.º 6.633, de 5 de novembro de 2008, das Diretrizes do Senac - Departamento
Nacional – versão 6 e da documentação apresentada pelo interessado, nos prazos constantes deste
Edital.
2.5. A documentação será de total responsabilidade do candidato e deverá ser entregue no prazo
estabelecido. Havendo qualquer irregularidade nos documentos apresentados, o candidato terá sua
inscrição cancelada, imediatamente, pelo Senac–DF, no Sistema Informatizado do Programa Senac
Gratuidade.
2.6. As vagas destinadas ao PSG, divulgadas neste Edital, serão preenchidas por ordem de inscrição,
obedecendo-se, ao número de vagas, por opção de curso e turno.
3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO
3.1. O candidato deve atender aos seguintes itens:
a) - requisitos de acesso do curso escolhido;
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b) - estar matriculado ou ser egresso da Educação Básica (Ensino Fundamental ou Ensino Médio);
c) - ser trabalhador desempregado ou empregado;
3.2. Documentos necessários para inscrição:
a) - autodeclaração de baixa renda; (emitida pelo Senac DF após inscrição no sistema);
b) - documento oficial com foto e o CPF;
c) - comprovante da escolaridade exigida para o curso;
d) - comprovante de que está trabalhando ou está desempregado

4. DA INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições para o Processo Seletivo serão realizadas no período 11/09 à 18/09/2014.
4.2. O candidato fará sua inscrição no CEP Ações Móveis ou CEP Taguatinga, local de oferta do curso
escolhido (endereços no anexo I).
4.3. O horário de atendimento aos candidatos para inscrição será de 2ª a 6ª feira, das 9h às 17h.
4.4. O aluno beneficiário do PSG poderá matricular-se e frequentar concomitantemente dois cursos,
desde que em horários distintos.
4.5. Não há limite em relação à quantidade de vezes que um candidato possa ser beneficiado pelo PSG,
desde que esteja dentro das regras estabelecidas.
4.6. No processo de inscrição, o candidato será informado da obrigatoriedade da apresentação, no ato da
matrícula, de toda a documentação exigida para realização do curso.
4.7. Ao candidato impossibilitado de efetuar sua inscrição pessoalmente, será permitido fazê-la por
intermédio de terceiros, mediante procuração simples.
5. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
5.1 – 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 pelo Senac DF, para ingresso no curso escolhido;
5.2 – A classificação obedecerá aos seguintes critérios:
1. à ordem de inscrição do candidato;
2. à quantidade de vagas oferecidas no curso escolhido;
3. à apresentação dos documentos exigidos para o curso;
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6. DA CLASSIFICAÇÃO
6.1. A classificação dos candidatos a uma vaga no PSG obedecerá ao critério de ordem de inscrição.

7. DAS VAGAS
7.1. A oferta de vagas, pelo Centro de Educação Profissional do Senac Ações Móveis e Senac
Taguatinga por curso/turno, dar-se-á de acordo com as informações do anexo I deste Edital.

8. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
8.1. O resultado do processo seletivo será divulgado por meio de listagem nominal que será afixada nos
locais das inscrições onde ocorrerão os cursos a partir de 19/09/2014 e pelo site: www.senacdf.com.br
8.2. Não será feita divulgação de resultados por telefone.

9. DA MATRÍCULA
9.1. As matrículas dos candidatos classificados serão realizadas, por ordem de inscrição, a partir de
19/09/2014, até 5 (cinco) dias úteis antes do início de cada curso/turma.
9.2. No ato da matrícula, o candidato receberá orientações sobre o curso para o qual foi selecionado,
sendo essas orientações condição para realização da matrícula.
9.3. No ato da efetivação da matrícula, o candidato deverá apresentar original e fotocópia dos
documentos exigidos em cada Plano de Curso, de acordo com a sua opção.
9.4. A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de idade, pelo responsável.
9.5. Ao candidato impossibilitado de efetuar a sua matrícula pessoalmente, será permitido fazê-la por
intermédio de terceiros, mediante procuração simples.
9.6. O candidato que não efetivar a matrícula no período determinado, ou que não apresentar, no ato da
matrícula, a documentação relacionada neste edital, perderá o direito à vaga, que será preenchida pelo
seguinte classificado, não cabendo recurso.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas que regem o processo seletivo do PSG
definidas neste Edital.
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10.2. Não serão recebidos processos incompletos, nem fora dos prazos estabelecidos, independente da
justificativa.
10.3. Não haverá recurso para revisão no processo seletivo ou para ingresso de novos candidatos fora
dos prazos definidos.
10.4. O Senac-DF reserva-se o direito de cancelar, adiar ou remanejar turmas que não alcancem o
número mínimo necessário de alunos matriculados para realização do curso.
10.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Local de Coordenação do Processo Seletivo,
criada em cada Centro de Educação Profissional do Senac-DF.

Brasília, 10 de setembro de 2014.

Luiz Otávio da Justa Neves
Diretor Regional
Senac-DF
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ANEXO I
OFERTA DE CURSOS E VAGAS – PSG
Endereços

GAMA
Endereço: Ação Social
João XXIII EQ 07/09
Área Especial - Setor
Leste
3556.1852

Endereços
RIACHO FUNDO
Administração do Riacho
Fundo II QN 07/A
Conj 1/2

Carga Nº de
Horária vagas

Curso

Horário Previsto

Confeiteiro

300

20

08/12/2014 a 14/04/2015

8h às 12h

Agente de
Alimentação Escolar

200

20

22/09 a 01/12/2014

14h às 18h

20

22/09 a 01/12/2014

20

22/09 a 01/12/2014

Costureiro

200

8h às 12h
14h às 18h

Depilador

200

20

22/09 a 01/12/2014

Organizador de
Eventos

200

20

06/10 a 16/12/2014

18h às 22h

Período Previsto

Horário

Carga Nº de
Horária vagas

Curso
Operador de Caixa
Operador de
Computador
Operador de
Computador
Curso

ESTRUTURAL
Endereço: Setor Central
A/E, área Especial 08.
Cidade Estrutural.
3383.8428

Confeiteiro

Endereços

Curso

13h30 às 17h30

200

20

22/09 a 01/12/2014

8h às 12h

200

20

21/10/2014 a 12/01/2015

8h às 12h

200

20

21/10/2014 a 12/01/2015

14h às 18h

Período Previsto

Horário

08/12/2014 a 14/04/2015

8h às 12h

Período Previsto

Horário

Carga Nº de
Horária vagas

Endereços

PLANALTINA
Endereço: Avenida
Goiás S/N Q 55, Lote
01, Setor Tradicional.
9306.5804

Período Previsto

300

20

Carga Nº de
Horária vagas

Salgadeiro

200

20

22/09 a 01/12/2014

Agente de
Alimentação Escolar

200

20

06/10 a 15/12/2014

8h às 12h

Período Previsto

Horário

Carga Nº de
Horária vagas

14h às 18h

Endereços

Curso

NÚCLEO
BANDEIRANTE
Igreja Núcleo da Fé
EPNB A/E SIBS Q 02.

Inglês Básico

200

20

06/10/2014 a 13/02/2015

18h às 22h

Espanhol Básico

200

20

06/10/2014 a 13/02/2015

14h às 18h
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Carga Nº de
Horária vagas

Endereços

Curso

SANTA MARIA
Administração Regional
Endereço: Avenida
Alagados, QC1 Área
Especial Central.
3393.0009

Depilador

Endereços

Curso

RECANTO DAS
EMAS
Endereço: Avenida
Recanto das Artes,
Q 102. Área Especial
3333.9015

Manicure e Pedicure

200

Cabeleireiro
Organizador de
Eventos

Endereços
ÁGUAS CLARAS
Endereço: Igreja Batista
da Liberdade QS 05, Rua
310 A/E Nº 24
Endereços
BRAZLÂNDIA
1ª Igreja Batista de
Brazlândia.
A/E 01, Mód C, Setor
Norte.
Endereços
TAGUATINGA
Endereço: QNG
Área Especial 39 Taguatinga Norte

Período Previsto

Horário

22/09/2014 a 01/12/2014

8h às 12h

Período Previsto

Horário

20

22/10/2014 a 13/01/2015

8h às 12h

400

20

24/11/2014 a 04/05/2015

8h às 12h

200

20

06/10 a 16/12/2014

18h às 22h

Período Previsto

Horário

200

20

Carga Nº de
Horária vagas

Carga Nº de
Horária vagas

Curso
Garçom

250

20

06/10/2014 a 15/01/2015

18h às 22h

Organizador de
Eventos

200

20

06/10 a 16/12/2014

18h às 22h

Período Previsto

Horário

Carga Nº de
Horária vagas

Curso
Agente de
Alimentação Escolar

200

20

21/10/2014 a 12/01/2015

18h às 22h

Curso

Carga
Horária

Nº de
vagas

Período Previsto

Horário

40

20

15/09 a 26/09/2014

8h às 12h

Boas Práticas na
Manipulação de
Alimentos
(turma exclusiva)

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
Departamento Regional do Distrito Federal
SIA Trecho 3 Lotes 625/695 - Bloco C, Cobertura C – Brasília-DF – CEP 71.200-030
Tel.: 61 3313-8800

www.senacdf.com.br

ANEXO II
CURSO/
CARGA HORÁRIA
Agente de
Alimentação Escolar

PERFIL DE CONCLUSÃO
Profissional apto a preparar e distribuir refeições
escolares, seguindo orientações de nutricionista
ou de cardápio, e as normas das boas práticas na
manipulação de alimentos.

REQUISITOS DE ACESSO
Idade mínima de 18 anos e ter no
mínimo, 7º ano/6ª série do Ensino
Fundamental.

200h
Costureiro
200h

Cabeleireiro
400h

Depilador
200h

Manicure e Pedicure
200h

Operador de
Computador
200h

Profissional apto a realizar as técnicas de corte e Idade mínima de 16 anos e ter no
costura e a escolher tecidos adequados para a mínimo a 7ª série do Ensino
confecção de peças do vestuário feminino e infantil, Fundamental.
com acabamento fino.
Profissional cabeleireiro capaz de desenvolver Idade mínima de 18 anos.
atividades de atendimento aos clientes de modo Ensino Fundamental completo.
eficaz, realizar diagnósticos e prestar orientações
relativas ao embelezamento e tratamento dos
cabelos. Apto a utilizar as técnicas e os
conhecimentos básicos, teóricos e práticos para
cortar, modelar e colorir os cabelos, utilizando a
criatividade e senso estético. Apresenta bom
relacionamento interpessoal, capacidade de trabalhar
em equipe, cuidados com a preservação do meio
ambiente, capacidade de comunicação, postura e
comportamento ético.
Profissional capaz de realizar os processos de Idade mínima de 18 anos.
trabalho de depilação aplicando os conhecimentos Mínimo, 7º ano/6ª série do Ensino
teórico-práticos de remoção dos pêlos, em diversas Fundamental.
partes do corpo, com destreza e segurança,
atendendo o cliente com excelência.
Profissional apto a cuidar das unhas das mãos e dos Idade mínima de 18 anos.
pés dos clientes, utilizando técnicas de tratamento e Mínimo, 7º ano/6ª série do Ensino
embelezamento, dando-lhes forma e cor, de acordo Fundamental.
com as tendências da moda e as preferências do
cliente.
Profissional apto a utilizar o Sistema Operacional Idade mínima de 15 anos.
Windows e as suas ferramentas, Word, Excel, Mínimo a 5ª Série do Ensino
Power point e internet para editar e configurar Fundamental.
diversos tipos de textos, elaborar planilhas
eletrônicas e efetuar cálculos, criar gráficos e
navegar na internet.
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Confeiteiro
300h

Operador de Caixa
200h

Espanhol Básico
200h

Inglês Básico
200h

Profissional capaz de preparar as produções da
Confeitaria desenvolvendo as técnicas de produção,
decorações, acondicionamento e precificação dos
produtos da Confeitaria de acordo com as normas e
procedimentos de higiene e segurança alimentar, e
ainda, desenvolver produtos tais como: sobremesas,
massas doces, bolos decorados, tortas, doces
variados e mesas decoradas para eventos em geral.
Capaz de atuar em Buffet, Confeitarias, Padarias,
Hotéis, Restaurantes e estabelecimentos afins.
Participante apto a operar caixa, realizando as
atividades de recebimento e controle de valores das
vendas de produtos, fechamento de caixa e
prestação de contas. Atua em empresas de vários
segmentos e trabalha junto a Operadores e
Supervisores de Caixa. Deverá apresentar
criatividade, bom relacionamento interpessoal,
capacidade de trabalhar em equipe, cuidados com a
preservação do meio ambiente, capacidade de
comunicação, postura e comportamento ético.
Participante capaz de se comunicar por meio de
frases curtas e simples relacionadas a temas
cotidianos. Capaz de descrever e apresentar uma
pessoa utilizando sentenças em espanhol, construir
frases simples para expressar idéias sobre objetos e
lugares, escrever frases simples com o auxilio de
conectores lingüísticos básicos da língua,
compreender expressões relacionadas a prioridades
imediatas tais como (apresentação pessoal, familiar,
compras, lugares de residência e emprego) e
também capaz de captar a idéia principal das
mensagens e das declarações breves. Deverá
apresentar criatividade, bom relacionamento
interpessoal, capacidade de trabalhar em equipe,
cuidados com a preservação do meio ambiente,
capacidade
de
comunicação,
postura
e
comportamento ético.
Participante capaz de se comunicar por meio de
frases curtas e simples relacionadas a temas
cotidianos, elaborar sentenças no idioma inglês,
utilizando verbos no presente simples, gerúndio e
no passado simples, identificar e apresentar pessoas,
falar sobre profissões e locais de trabalho perguntar
ou fornecer dados pessoais, dizer as horas e indicar
localizações, falar sobre as tarefas diárias (rotinas),
falar sobre nacionalidades, tipos de comidas,
perguntas e respostas referentes à saúde, esportes,
cultura, partes do corpo, tipos de mobílias, posições
de objetos, nomes das cidades.Deverá apresentar

Idade mínima de 18 anos.
Ensino Fundamental completo.

Idade mínima de 18 anos.
Ensino Fundamental II
Incompleto (a partir da 5ª série).

Idade mínima de 15 anos.
Ensino Fundamental completo.

Idade mínima de 15 anos.
Ensino Fundamental completo.
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Salgadeiro
200h

Boas Práticas na
Manipulação de
Alimentos
40h

Organizador de
Eventos
200h

Garçom
250h

criatividade, bom relacionamento interpessoal,
capacidade de trabalhar em equipe, preservar o meio
ambiente, ser ético, observando as normas de
higiene, saúde, segurança no trabalho e meio
ambiente.
Profissional
Salgadeiro
apto
a
preparar,
confeccionar e acondicionar diversos tipos de
salgados tradicionais e finos, levando em
consideração as normas e procedimentos técnicos
de higiene e manipulação de alimentos, qualidade,
saúde, segurança e preservação ambiental. Atua
como empreendedor individual e/ou em padarias,
confeitarias, lanchonetes, e outros estabelecimentos
da área de alimentos e bebidas.
Participante apto a aplicar as normas de higiene e
segurança dos alimentos, atendendo aos padrões de
qualidade preconizados na RDC nº 216 / 04, com
vistas ao controle de qualidade sobre os produtos
alimentícios. Capaz de relacionar-se com a equipe
de trabalho, ser ético, observar as normas de
higiene, saúde e segurança no trabalho.
Profissional apto a planejar, organizar e realizar
cerimoniais e eventos de pequeno, médio e grande
porte, utilizando normas de etiqueta social e
profissional, tendo em vista os diferentes tipos de
cerimoniais públicos, particulares e sociais. Capaz de
relacionar-se com a equipe de trabalho, ser ético,
observar as normas de higiene, saúde e segurança no
trabalho.
Profissional apto a executar os serviços de bares,
restaurantes e / ou similares, sob a supervisão de
maitres e / ou gerentes, observando as normas de
boas práticas na manipulação dos alimentos. Apto a
utilizar as técnicas: à inglesa direta e indireta, à
francesa ou diplomata e à americana, atendendo aos
clientes com qualidade e presteza, com vistas a
fidelização. Deverá apresentar criatividade, bom
relacionamento interpessoal, respeito pelo meio
ambiente, capacidade de comunicação, postura e
comportamento ético no desenvolvimento de suas
atribuições. Atua, predominantemente, em hotéis,
bares e restaurantes, em eventos sociais, atividades
recreativas, culturais e desportivas.

Idade mínima de 18 anos.
7º ano/6ª série do
Fundamental.

Idade mínima de 16 anos.
Ensino fundamental incompleto.

Idade mínima 18 anos.
Ensino Médio completo.

Idade mínima de 18 anos.
Ensino Fundamental completo.
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Ensino

