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EDITAL Nº 11, 27 de Setembro de 2016. 
 

PROCESSO DE INSCRIÇÕES PARA INGRESSO DE ALUNOS NOS CURSOS GRATUITOS 
DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO ANO LETIVO DE 2016 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 – Qualificação Profissional pelo CEP 
Senac Gama, Senac Ceilândia e Senac Ações Móveis (endereço 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 
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. Candidatos encaminhados por órgãos públicos e por instituições parceiras, que atuam com projetos 
sociais e atendem públicos de baixa renda serão considerados, desde que submetidos aos mesmos critérios 
de inscrição e matrículas definidos. 
 
2.3. 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 7 e da documentação apresentada pelo interessado, nos prazos constantes deste Edital.  
 
2.4. 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. 
 
2.5. 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; 
b)  estar matriculado ou ser egresso da Educação Básica (Ensino Fundamental ou Ensino Médio); 
c)  ser trabalhador desempregado ou empregado; 
d)  possuir renda familiar per capita de até 2 (dois) salários mínimo; 

 
3.2. Documentos necessários para inscrição:  

a)   formulário de solicitação de vaga para o PSG; 
b)   autodeclaração de baixa renda;  

      c)   documento oficial com foto e o CPF; 
d) comprovante da escolaridade exigida para o curso; 
e) comprovante de que está trabalhando ou está desempregado (carteira de trabalho ou autodeclaração) 
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4. DA INSCRIÇÃO 
4.1. As inscrições desse Processo Seletivo serão realizadas no período de 27/9 à 01/10/2016 para as turmas 
previstas para outubro, as demais turmas inscrições até dia 28/10/2016.  
 
4.2. O candidato fará sua inscrição exclusivamente no local/parceria onde o curso será realizado 
(endereços no anexo I). 
 

4.3. Não há limite em relação à quantidade de vezes que um candidato possa ser beneficiado pelo PSG, 
desde que esteja dentro das regras estabelecidas. 

 

4.4. 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. 

 

4.5. 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; 
 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO 
6.1. A classificação dos candidatos a uma vaga no PSG obedecerá ao critério de Ordem de Inscrição e 
Renda Familiar per capita de até dois salários mínimos. 
 
6.2 – A classificação obedecerá aos seguintes critérios: 
1. à ordem de inscrição do candidato; 
2. à renda familiar per capita de até dois salários mínimos; 
3. à quantidade de vagas oferecidas no curso escolhido; 
4. à apresentação dos documentos exigidos para o curso; 
 
 
7. DAS VAGAS 

7.1. A oferta de vagas, pelo Centro de Educação Profissional do Senac 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 da classificação será divulgado pela parceria onde será realizado o curso.  

8.2. Não será feita divulgação de resultados de classificação pelo SENAC- DF. 
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9. DA MATRÍCULA 

9.1 As matrículas dos candidatos classificados serão realizadas por ordem de inscrição. 
 
9.2 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. 
 

9.3 A matrícula deverá ser efetivada pelo candidato ou, se menor de idade, pelo responsável. 

 

9.4 Será aceita a autodeclaração de trabalho/experiência profissional, para os cursos do tipo 
Aperfeiçoamento, nos casos em que o candidato não tenha certificado do curso de Qualificação Profissional. 

 

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. 
 
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 A validade do resultado da classificação será restrita à matrícula para cursos referentes ao 11º Edital do 
ano letivo de 2016, respeitando a data de início de cada curso/turma e local de realização. 

 

 

 

 

Brasília, 27 de Setembro de 2016. 

Luiz Otávio da Justa Neves 

Diretor Regional Senac-DF  
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ANEXO I - OFERTA DE CURSOS E VAGAS – PSG 

Endereços Curso Carga 
Horária 

Nº de 
vagas 

Período 
Previsto Horário 

 
SENAC GAMA 

Quadra 05, Conj F, Lote 07. 
Setor Sul. Gama 

3484-7704 
3484-4128 

 
Local do Curso 

 
SANTA MARIA 

Administração de Santa 
Maria 

QC 01 Conjunto H 
 lote 01 – Avenida Alagados. 

3393-9908 
 
 

Administração de 
Serviços Hospitalares 

(turma exclusiva) 
60 30 21/11/2016 a 

7/12/2016 07h30 às 11h55 

Assistente 
Administrativo 

(turma exclusiva) 
200 30 24/10/2016 a 

10/01/2017 07h30 às 11h55 

Assistente de Pessoal 
(turma exclusiva) 200 30 31/10/2016 a 

18/01/2017 07h30 às 11h55 

Assistente de Recursos 
Humanos            

(turma exclusiva) 
200 30 10/10/2016 a 

21/12/2016 13h30 às 17h55 

Manicure e Pedicure 
(turma exclusiva) 200 20 03/10/2016 a 

14/12/2016 07h30 às 11h55 

Organizador de 
Eventos  

(turma exclusiva) 
200 30 04/10/2016 a 

15/12/2016 13h30 às 17h55 

Recepção em Serviços 
de Saúde 

(turma exclusiva) 
60 30 21/11/2016 a 

07/12/2016 07h30 às 11h55 

SENAC CEILÂNDIA 
Endereço: QNN1 Conjunto 
D, Lotes 4/6  Avenida Hélio 

Prates.  Ceilândia Centro 
3373-8877 

 
Local do Curso 

SAMAMBAIA SUL 
Casa Azul- AE 3, QN 311, 

Conj 3. 
3359-4874 

Recepção em Serviços 
de Saúde 

(turma exclusiva) 
60 30 24/10/2016 a 

16/11/2016 07h30 às 11h55 

Maquiagem Social 
(turma exclusiva) 60 25 7/11/2016 a 

29/11/2016 07h30 às 11h55 

 
SENAC AÇÕES MÓVEIS 
 

Local do Curso 
 

PLANALTINA  
Estrada Vale do Amanhecer 

DF 130. Arapoangas.   
CAPEMI  
3489-1344    

  99306-5804 
 

 
Cabeleireiro 

(turma exclusiva) 
 

400 25 13/10/2016 a 
15/02/2017 07h00 às 12h15 

Agente de Alimentação  
(turma exclusiva) 200 25 13/10/2016 a 

13/12/2016 13h00 às 18h15 

Técnicas de Produção 
de Pães Caseiros e 

Artesanais 
(turma exclusiva) 

40 25 14/12/2016 a 
15/02/2017 13h00 às 18h15 
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SENAC AÇÕES MÓVEIS 

 
Local do Curso 

 
GAMA 

Paróquia Nossa Senhora 
Auxiliadora dos Cristãos. 
E/Q 26/29  Gama Oeste.  

3484-5757 
 
 
 
 
 
 
 

Técnicas de Produção 
de Pães Caseiros e 

Artesanais 
(turma exclusiva) 

40 25 18/11/2016 a 
29/11/2016 13h00 às 18h15 

 
Técnicas para Pizzaiolo 

(turma exclusiva) 
40 25 01/12/2016 a 

12/12/2016 13h00 às 18h15 

Cozinha Italiana 
(turma exclusiva) 40 25 13/12/2016 a 

22/12/2016 13h00 às 18h15 

Técnicas de Produção 
de Biscoitos Finos e 

Artesanais 
(turma exclusiva) 

40 25 07/11/2016 a 
17/11/2016 07h00 às 12h15 

Técnicas de Produção 
de Biscoitos Finos e 

Artesanais 
(turma exclusiva) 

40 25 01/12/2016 a 
12/12/2016 07h00 às 12h15 

Técnicas com Bicos de 
Confeitaria 

(turma exclusiva) 
40 25 18/11/2016 a 

29/11/2016 07h00 às 12h15 

Bolos Artísticos 
(turma exclusiva) 40 25 13/12/2016 a 

22/12/2016 07h00 às 12h15 

Aperfeiçoamento em 
Corte e Costura 
(turma exclusiva) 

60 25 10/11/2016 a 
23/11/2016 07h00 às 12h15 

Aperfeiçoamento em 
Corte e Costura 
(turma exclusiva) 

60 25 01/12/2016 a 
21/12/2016 13h00 às 17h00 

Cauterização e Selagem 
(turma exclusiva) 40 25 23/11/2016 a 

05/12/2016 07h00 às 12h15 

Técnicas Avançadas em 
Química Capilar 
(turma exclusiva) 

40 25 06/12/2016 a 
15/12/2016 07h00 às 12h15 

Penteados Avançados 
(turma exclusiva) 40 25 16/12/2016 a 

04/01/2017 07h00 às 12h15 

Design de Sobrancelhas 
(turma exclusiva) 40 25 06/10/2016 a 

18/10/2016 07h00 às 12h15 

Manicure e Pedicure 
(turma exclusiva) 200 25 20/10/2016 a 

20/12/2016 07h00 às 12h15 

 
Técnicas para Saladeiro 

(turma exclusiva) 
 

40 25 14/12/2016 a 
03/01/2017 13h00 às 18h15 
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SENAC AÇÕES MÓVEIS 
 
 

Local do Curso 
RECANTO DAS EMAS 

Av. Recantos das Emas  
Recanto das Artes.  Qd 102 

Area Especial.  
3333-9015 

 
 
 
 
 

 

Depilador 
(turma exclusiva) 200 25 03/10/2016 a 

02/12/2016 07h00 às 12h15 

Design de Sobrancelhas 
(turma exclusiva) 40 25 07/12/2016 a 

15/12/2016 07h00 às 12h15 

Operador de 
Computador 

(turma exclusiva) 
200 25 01/11/2016 a 

09/01/2017 07h00 às 12h15 

Operador de 
Computador 

(turma exclusiva) 
200 25 04/10/2016 a 

05/12/2016 17h00 às 22h15 

 Costureiro 
(turma exclusiva) 200 25 17/10/2016 a 

15/12/2016 07h00 às 12h15 

Aperfeiçoamento em 
Corte e Costura 
(turma exclusiva) 

60 25 16/12/2016 a 
10/01/2017 07h00 às 12h15 

Técnicas de Produção 
de Pães Caseiros e 

Artesanais 
(turma exclusiva) 

40 25 21/11/2016 a 
01/12/2016 07h00 às 12h15 

Aperfeiçoamento em 
Tortas Doces e Salgadas 

(turma exclusiva) 
40 25 05/12/2016 a 

14/11/2016 07h00 às 12h15 

Manicure e Pedicure 
(turma exclusiva) 200 25 03/10/2016 a 

02/12/2016 07h00 às 12h15 

Maquiagem Social 
(turma exclusiva) 

 
60 25 05/12/2016 a 

20/12/2016 07h00 às 12h15 

SENAC AÇÕES MÓVEIS 
 

Local do Curso 
RECANTO DAS EMAS 

CCI- Centro de 
Conveniência do Idoso. 

3333-9015 

 
Cabeleireiro Assistente 

(turma exclusiva) 
 

200 25 11/10/2016 a 
12/12/2016 07h00 às 12h15 

Cauterização e Selagem 
(turma exclusiva) 40 25 13/12/2016 a 

22/12/2016 07h00 às 12h15 

SENAC AÇÕES MÓVEIS 
 

Local do Curso 
VARJÃO 

VIA DF 05- AE  
Centro Esportivo. 

3468-1112 

Operador de 
Computador 

(turma exclusiva) 
200 25 20/10/2016 a 

20/12/2016 13h00 às 18h15 

http://www.senacdf.com.br/


 

                            

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 
www.senacdf.com.br 

 
SENAC AÇÕES MÓVEIS 
 

Local do Curso 
TAGUATINGA 

Igreja Sagrada Família 
AE 05, Lote A, Setor G 

Norte 3354-5456 
 
 
 

 

Bolos Artísticos 
(turma exclusiva) 40 25 04/11/2016 a 

17/11/2016 07h00 às 12h15 

Técnicas com Bicos de 
Confeitaria 

(turma exclusiva) 
40 25 18/11/2016 a 

29/11/2016 07h00 às 12h15 

Técnicas de Produção 
de Biscoitos Finos e 

Artesanais 
(turma exclusiva) 

40 25 01/12/2016 a 
12/12/2016 07h00 às 12h15 

Técnicas de Produção 
de Biscoitos Finos e 

Artesanais 
(turma exclusiva) 

40 25 13/12/2016 a 
22/12/2016 07h00 às 12h15 

SENAC AÇÕES MÓVEIS 
 

Local do Curso 
BRAZLÂNDIA 

Parque de Serviços. 
AE – Administração de 

Brazlândia. 
3479-8036 
98209-3181 

Auxiliar de Confeitaria 
(turma exclusiva) 240 25 05/10/2016 a 

15/12/2016 17h00 às 22h15 

Técnicas de Produção 
de Pães Caseiros e 

Artesanais 
(turma exclusiva) 

40 25 08/12/2016 a 
19/12/2016 17h00 às 22h15 
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ANEXO II 
CURSO/CARGA 

HORÁRIA PERFIL DE CONCLUSÃO REQUISITOS DE ACESSO 

Recepção em 
Serviços de Saúde 

 
 

60h 

Aprenda a desempenhar atividades de recepção em 

laboratórios de análises clínicas e em hospitais, além 

de controle de agendas, pré-faturamento, emissões de 

guias de convênios e arquivamento de exames. 

 

Idade mínima de 18 anos, ter, no 

mínimo, o Ensino Médio incompleto 

e conhecimentos básicos de 

informática e preferencialmente, ser 

profissional da área de saúde. 

 
Administração de 

Serviços 
Hospitalares 

 
60h 

Aprenda a realizar os processos administrativos de 

um hospital, desenvolvendo atividades de apoio às 

áreas de administração e finanças, controle de 

agendas dos profissionais, emissão de guias de 

convênios, relatórios e ainda, atendimento ao cliente 

interno e externo. 

 

Idade mínima de 18 anos, ter, no 

mínimo, o Ensino Médio completo, 

ter conhecimentos em informática, 

ser profissional de saúde. 

Assistente 
Administrativo 

 
 

200h 

Aprenda a realizar rotinas do trabalho administrativo 

das empresas. Aprende a atuar na áreas de recursos 

humanos, administração, finanças, logística, serviços 

gerais de escritório e atender a fornecedores e a 

clientes, para auxiliar no setor administrativo da 

empresa. 

 

Idade mínima de 17 anos, ter, no 

mínimo, o Ensino Fundamental 

completo e conhecimentos básicos 

de informática. 

Assistente de 
Pessoal 

 
 

200h 

Aprenda a realizar os processos de trabalho do setor 

de pessoal, para auxiliar: nos processos admissionais, 

na elaboração de folhas de pagamento, férias, décimo 

terceiro, rescisão de contrato de trabalho; apoiar a 

área de recursos humanos e a representar a empresa 

junto a entidades trabalhistas. 

Idade mínima de 17 anos, ter, no 

mínimo, o Ensino Fundamental 

completo e conhecimentos básicos 

de informática. 

 
Assistente de 

Recursos Humanos 
 
 

200h 
 

Aprenda a desenvolver ações de recrutamento e 

seleção, treinamento e desenvolvimento de pessoal, 

para auxiliar nas atividades de recursos humanos da 

empresa. 

 

Idade mínima de 17 anos, ter, no 

mínimo, o Ensino Fundamental 

completo e conhecimentos básicos 

de informática. 
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Organizador de 

Eventos 
 
 

200h 

Aprenda a planejar, organizar e realizar cerimoniais e 

eventos de pequeno, médio e grande porte, utilizando 

normas de etiqueta social e profissional e à mesa, 

tendo em vista os diferentes tipos de cerimoniais 

corporativos, oficiais e sociais.  

Idade mínima de 18 anos, ter, no 

mínimo, o Ensino Médio completo. 

 

 
Manicure e 

Pedicure 
 
 

200h 
 

Aprenda a cuidar das unhas das mãos e dos pés dos 

clientes, utilizando técnicas de tratamento e 

embelezamento, dando-lhes forma e cor, de acordo 

com as tendências da moda e as preferências do 

cliente. 

Idade mínima de 18 anos e ter, no 

mínimo, 7º ano/6ª série do Ensino 

Fundamental.  

 

 
Maquiagem Social 

 
 

60h 
 

Aprenda a criar e produzir maquiagem social, para 

diferentes eventos sociais, de acordo com técnicas, 

estilo e tendências das estações e aplicar os 

conhecimentos teóricos e práticos, utilizando o senso 

estético.  

 

Idade mínima de 18 anos, ter, no 

mínimo, 7º ano/6ª série do Ensino 

Fundamental. Ser maquiador ou 

profissional da área de beleza 

Depilador 
 

200h 

Aprenda os processos de trabalho de depilação 

aplicando os conhecimentos teórico-práticos de 

remoção dos pêlos, em diversas partes do corpo, com 

destreza e segurança, atendendo o cliente com 

excelência. 

Idade mínima de 18 anos, ter, no 

mínimo, 7º ano/6ª série do Ensino 

Fundamental. 

 

Design de 
Sobrancelhas 

  
 40h 

Aprenda a utilizar esse recurso da beleza para 

valorizar o olhar dos clientes, combinando e 

aproveitando o desenho natural das sobrancelhas, 

alinhando-as ao formato do rosto, dos olhos e do 

nariz, para a harmonização. 

 

Idade mínima de 18 anos, ter, no 

mínimo, 7º ano/6ª série do Ensino 

Fundamental e conhecimentos em 

depilação. 

 
Operador de 
Computador 

 
200h 

 

Aprenda a utilizar o Sistema Operacional Windows e as 

suas ferramentas, word, excel, power point e internet  para 

editar e configurar diversos tipos de textos,  elaborar 

planilhas eletrônicas e efetuar cálculos, criar gráficos e 

navegar na internet. 

Idade mínima de 15 anos, ter, no 

mínimo, a 5ºsérie/6º ano do Ensino 

Fundamental. 
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Costureiro 
 

200h 

Aprenda as técnicas de corte e costura e a escolher 

tecidos adequados para a confecção de peças do 

vestuário feminino e infantil, com acabamento fino. 

 

Idade mínima de 16 anos, ter, no 

mínimo, o Ensino Fundamental 

Incompleto. 

 

Cabeleireiro 

 

400h 

Incluindo Prática 
Supervisionada 

Aprenda a utilizar as técnicas de embelezamento e 

tratamento dos cabelos, aplicando os conhecimentos 

teórico-práticos de corte, modelagem e colorimetria, 

aliados à criatividade e ao senso estético, e ainda 

atender o cliente com excelência. 

 

Idade mínima de 18 anos e ter, no 

mínimo, Ensino Fundamental 

completo. 

 

Cabeleireiro 
Assistente 

 
200h 

Aprenda a realizar procedimentos de embelezamento 

e cuidados nos cabelos. Este profissional organiza o 

ambiente de trabalho, realiza procedimentos de 

cuidados, corte, penteados e auxilia em processos 

químicos nos cabelos. 

Idade mínima de 18 anos 

Ensino Fundamental Completo. 

 
Cauterização e 

Selagem 
 
 

40h 
 

Aprenda a realizar procedimentos de embelezamento, 

reestruturação e transformação da fibra capilar capaz 

atendendo ao desejo de seu cliente. 

Idade mínima de 18 anos, ter o 

Ensino Fundamental completo.  

Ser profissional cabeleireiro. 

Técnicas 
Avançadas em 

Química Capilar  
   40h 

Aprenda as técnicas avançadas de química capilar, 

utilizando a criatividade e senso estético. 

  

Idade mínima de 18 anos, ter o 

Ensino Fundamental completo.  

Ser profissional cabeleireiro. 

 

Penteados 
Avançados 

40h 

Aprenda a desenvolver novas técnicas de penteados 

sociais e artísticos, de acordo com as tendências da 

moda e estilo do cliente.  

 

Idade mínima de 18 anos, ter, no 
mínimo, o Ensino Fundamental 
completo.  Ser cabeleireiro. 

 

 
 

Auxiliar de 
Confeitaria 

 
240h 

 

O auxiliar em confeitaria é responsável em auxiliar o 

confeiteiro nas preparação, montagem e apresentação 

de produtos de Confeitaria. Exerce suas atividades em 

confeitarias, panificadoras, restaurantes, bufês, hotéis, 

entre outros, como contratado, prestador de serviços 

ou autônomo. 

Idade mínima de 18 anos, ter o 

Ensino Fundamental completo.  
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Técnicas de 
Produção de Pães 

Caseiros e 
Artesanais 

 
40h 

Aprenda a preparar massas enriquecidas, fermentadas, 

folhadas e utilizar as técnicas de produção de pães 

caseiros e artesanais, seguindo as Boas Práticas na 

Manipulação de Alimentos. 

Idade mínima de 18 anos, ter, no 

mínimo, a 5ºsérie/6º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

 
Técnicas para 

Saladeiro 
 

40h 

Aprenda a preparar diversas saladas e molhos, 

utilizando com criatividade, as técnicas adequadas 

para o preparo e montagem de saladas, seguindo as 

normas das Boas Práticas de Manipulação dos 

Alimentos. 

Idade mínima de 18 anos, ter, no 
mínimo, o Ensino Fundamental 
completo. 

Técnicas de 
Produção de 

Biscoitos Finos e 
Artesanais 

 
40h 

Aprenda a criar, planejar e executar produções de 

biscoitos finos, respeitando suas técnicas de 

preparação, conservação e armazenamento, 

considerando as especificidades das matérias-primas 

utilizadas. 

Idade mínima de 18 anos e ter, no 

mínimo, Ensino Fundamental 

completo. 

 

 
Técnicas com Bicos 

de Confeitaria 
 

40h 
 

 Aprenda a preparar e finalizar produções utilizando 

técnicas de bicos de confeitaria. 

Idade mínima de 18 anos e ter, no 

mínimo, Ensino Fundamental 

completo. 

Ser profissional e/ou estudante de 

cursos de Confeitaria. 

 
Aperfeiçoamento de 

Tortas Doces e 
Salgadas 

 
40h 

Aprenda a produzir tortas doces e salgadas, recheios e 

decorações, utilizando e respeitando as técnicas de 

preparo, manipulação, conservação e armazenamento 

de alimentos. 

 

Idade mínima de 18 anos, ter, no 

mínimo, a 5ºsérie/6º ano do Ensino 

Fundamental. 

 
Técnicas para 

Pizzaiolo 
 
 

40h 

Aprenda a produzir pizzas, molhos, coberturas, 

recheios e bordas, com qualidade e de acordo com as 

normas das Boas Práticas de Manipulação dos 

Alimentos.  

Idade mínima de 18 anos, ter, no 

mínimo o  6º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

 
Aperfeiçoamento 

em Corte e Costura 
 

60h 

profissional formado por este curso estará apto a se 

inserir no mercado, modelando e costurando peças 

do vestuário masculino e feminino com tecidos 

planos, utilizando acabamento fino e com forro 

Idade mínima de 16 anos, ter, no 

mínimo, Ensino Fundamental 

incompleto. 
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 Bolos Artísticos 
 40h 

Aprenda a criar, planejar e executar produções de 

Bolos Artísticos, respeitando suas técnicas de 

preparação, conservação e armazenamento, 

considerando as especificidades das matérias-primas 

utilizadas. 

Idade mínima de 18 anos e ter, no 

mínimo, Ensino Fundamental 

completo. 

Ser profissional e/ou estudante de 

cursos de Confeitaria. 

 
Agente de 

Alimentação 
Escolar 

 
200h 

Profissional Agente de Alimentação Escolar com 

conhecimento das técnicas de produção e distribuição 

de merenda e refeição escolares, seguindo orientação 

de nutricionista ou cardápio e as normas de Boas 

Práticas na manipulação de Alimentos.  

Idade mínima de 18 anos e ter, no 

mínimo, Ensino Fundamental 

completo. 

 

 
Cozinha Italiana 

 
 

40h 

O egresso do Curso está qualificado para criar, 

planejar e executar produções de Cozinha Italiana, 

respeitando suas técnicas de preparação, conservação 

e armazenamento, considerando as especificidades 

das matérias-primas utilizadas. 

Idade mínima de 16 anos, ter, no 

mínimo, Ensino Fundamental 

completo. 
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