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VAGAS LIMITADAS

As vagas em todos os cursos são limitadas 
e preenchidas por ordem de chegada.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Para realização da matrícula, os alunos menores de 18 anos, devem estar 
acompanhados por responsável legal. A apresentação dos documentos 
pessoais (RG, CPF e comprovante de residência), do aluno e seu 
responsável é imprescindível.

A inscrição ocorre de forma presencial na unidade do Senac onde o curso 
será oferecido. Para efetuar a inscrição, é necessário a apresentação 
da Carteira de Identidade, CPF - Comprovante de Escolaridade, 
Certificação Profissional, quando solicitado, e Comprovante de 
Residência.

Os cursos podem ser adiados e/ou cancelados, caso não haja número 
suficiente de alunos para sua realização.

Divida seu curso em até 10x no cartão de crédito com parcela mínima de 
R$ 50,00. Para pagamento do curso com cartão de crédito, deverá ser 
apresentado documento de identificação original com foto do titular do 
cartão.

Não será permitido o pagamento de mais de um curso em uma única 
operação com o mesmo cartão de crédito.

BENEFÍCIO EXCLUSIVO (SÓ PARA COMERCIÁRIOS)

Receba 20% de desconto nos cursos oferecidos pelo SENAC (desconto 
não cumulativo) apresentando original e cópia do Cartão SESC.





POSSUI O CARTÃO SESC?

Apresente original e cópia,
no ato da matrícula, e tenha
20% de desconto* nos cursos 
do SENAC.

Acesse o nosso site:

www.ba.senac.br

*desconto não cumulativo. Para cursos EAD consulte política de 
desconto no site: http://ead.senac.br/politica-de-descontos-rede-ead-senac/
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Os cursos de manicure e 
pedicure do SENAC contam 
com a parceria e qualidade 

dos produtos AVON.
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BELEZA

Cabeleireiro - 400h | 10x de R$ 224,00 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
28.01 a 05.07 (2ª a 6ª)
04.02 a 15.10 (2ª a 4ª)

13h às 17h
8h às 12h

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista

Desenvolvimento das técnicas para higienização, corte, escova, coloração, alisamento e 
penteados de cabelos.

Locais de Trabalho: salões, institutos de beleza, estabelecimentos similares e/ou como 
autônomo.

Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Ensino Fundamental Completo.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 2.240,00. Consulte condições de pagamento 
no boleto.

Design de Sobrancelha com Henna - 30h | 5x de R$ 50,00 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
11 a 19.02 (2ª a 6ª)
07 a 28.02 (5ª e 6ª)

13h às 17h
8h às 12h

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista

Técnicas de design, depilação e pigmentação de sobrancelhas com henna, de acordo com 
as normas de assepsia, necessidade e preferência dos clientes e tendências da moda.

Locais de Trabalho: salões, institutos de beleza, estabelecimentos similares e/ou como 
autônomo.

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 250,00.
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Manicure e Pedicure - 160h | 6x de R$ 53,34 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
20.02 a 07.06 (4ª a 6ª)
13.02 a 06.06 (4ª a 6ª)

18h às 22h
13h às 17h

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista

Desenvolvimento das técnicas para embelezamento das unhas das mãos e dos pés.

Locais de Trabalho: salões, institutos de beleza, estabelecimentos similares e/ou como 
autônomo.

Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Ensino Fundamental Incompleto, completo até o 5º 
ano ou 4ª série do Ensino Fundamental.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 320,00 ou 4x de R$ 80,00 no boleto (Entrada 
+ Parcelas).

Maquiador - 160h | 10x de R$ 96,00 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
04.02 a 15.04 (2ª a 4ª) 18h às 22h Vitória da Conquista

Aplicação das técnicas de maquiagem, utilizando produtos apropriados para o 
embelezamento facial, realçando e/ou atenuando os traços fisionômicos do cliente.

Locais de Trabalho: salões, institutos de beleza, estabelecimentos similares e/ou como 
autônomo.

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 960,00 ou 3x de R$ 320,00 no boleto (Entrada 
+ Parcelas).

Unhas de Gel - 20h | 2x de R$ 65,00 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
11 a 25.02 (2ª e 3ª) 18h às 22h Vitória da Conquista

Aplicação de técnicas para alongamento das unhas em gel, utilizando procedimentos 
adequados ao estilo do cliente e as tendências da moda.

Locais de Trabalho: salões, institutos de beleza e/ou como autônomo.

Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Ensino Fundamental Completo. Conhecimento e/ou 
experiência em atividades de manicure.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 130,00.



AGENDA DE CURSOS • VITÓRIA DA CONQUISTA8

OFICINAS E PALESTRAS de Beleza

Automaquiagem - 4h | R$ 55,00

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
15.02 (sexta-feira) 18h às 22h Vitória da Conquista

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Maquiagem para o Trabalho - 3h 

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
21.02 (quinta-feira) 18h às 22h Vitória da Conquista

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Obs.: Inscrição mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível para doação 
à instituição de caridade.
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GASTRONOMIA

Saladas - 20h | 3x de R$ 58,34 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
11 a 15.02 (2ª a 6ª) 18h às 22h Vitória da Conquista

Preparação e apresentação de saladas regionais, tradicionais e light, atentando aos cortes 
específicos dos legumes e verduras e aos procedimentos de higiene na manipulação dos 
alimentos.

Locais de Trabalho: restaurantes, cantinas, buffets e/ou como autônomo.

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 175,00.

Cozinheiro - 500h | 10x de R$ 152,00 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
11.02 a 30.08 (2ª a 6ª) 13h às 17h Vitória da Conquista

Planejamento e elaboração de cardápios. Preparação, montagem e apresentação de diversas 
produções culinárias, seguindo os princípios de higiene na manipulação dos alimentos.

Locais de Trabalho: restaurantes, bares, hotéis, estabelecimentos similares e/ou como 
autônomo.

Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Ensino Fundamental Completo.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 1.520,00 ou 7x de R$ 217,15 no boleto (Entrada 
+ Parcelas).
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Os itens arrecadados nas oficinas 
e palestras desta programação, 
serão doados à Instituições de 
Caridade através do Programa 

Mesa Brasil, do Sesc.

O Programa Mesa Brasil Sesc foi lançado em fevereiro de 2003 
com o objetivo básico de combate à fome e ao desperdício de 
alimentos, partindo de uma experiência pioneira de colheita 
urbana implantada pelo Sesc em São Paulo na década de 1990.

A ideia é simples: busca onde sobra, entrega onde falta agregando 
valor nutricional às refeições que são servidas em milhares de 
entidades assistenciais, não permitindo que alimentos ainda 
próprios para o consumo humano tenham como destino o lixo. 
Paralelamente, o programa promove ações educativas na área de 
segurança alimentar e nutricional e assistência social.

Saiba mais através do site www.sescbahia.com.br
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Técnicas com Bicos de Confeitaria - 20h | 4x de R$ 52,50 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
18 a 22.02 (2ª a 6ª) 8h às 12h Vitória da Conquista

Desenvolvimento das técnicas adequadas ao manuseio e indicação dos diferentes tipos de 
bicos da prática de confeitaria, bem como os demais materiais utilizados e manipulação dos 
ingredientes para acabamento em bolos.

Locais de Trabalho: delicatessens, buffets e/ou como autônomo.

Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Ensino Fundamental Completo.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 210,00.

OFICINAS E PALESTRAS de Gastronomia

Hamburguer Gourmet - 4h | R$ 55,00

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
20.02 (quarta-feira) 18h às 22h Vitória da Conquista

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Risoto - 4h | R$ 55,00 

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
18.02 (segunda-feira) 18h às 22h Vitória da Conquista

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Preparo de Bolos e Tortas - 20h | 4x de R$ 52,50 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
11 a 15.02 (2ª a 6ª) 8h às 12h Vitória da Conquista

Preparação dos diversos tipos de bolos e tortas, observando o sabor e a apresentação e 
seguindo os princípios de higiene na manipulação dos alimentos.

Locais de Trabalho: restaurantes, cantinas, buffets e/ou como autônomo.

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 210,00.
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GESTÃO

Assistente Administrativo - 160h | 6x de R$ 56,67 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
11.02 a 07.05 (2ª a 6ª) 18h30 às 21h30 Vitória da Conquista

Desenvolvimento de atividades de assistente administrativo, apoiando os setores de 
recursos humanos, finanças, produção, logística e vendas na realização de suas rotinas 
administrativas básicas, observando os padrões de qualidade dos procedimentos 
operacionais e de atendimento a clientes internos e externos.

Locais de Trabalho: empresas comerciais, industriais, educacionais e/ou ambientes 
similares.

Pré-requisitos: maiores de 15 anos. Ensino Médio Incompleto.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 340,00. ou 4x de R$ 85,00 no boleto (Entrada 
+ Parcelas).

Assistente de Logística - 160h | 6x de R$ 56,67 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
11.02 a 07.05 (2ª a 6ª) 18h30 às 21h30 Vitória da Conquista

Desenvolvimento de habilidades técnicas para gestão de estoque, recebimento, 
armazenagem e expedição. Realizar inventários, emitir nota fiscal eletrônica, elaborar 
planilhas eletrônicas e atender clientes.

Locais de Trabalho: empresas do segmento de comércio e serviços.

Pré-requisitos: maiores de 15 anos. Ensino Fundamental Completo.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 340,00 ou 3x de R$ 113,34 no boleto (Entrada 
+ Parcelas).
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Banco de
Oportunidades

+  oportunidades   para   quem   estudou   no   senac

O Banco de Oportunidades é um serviço 
gratuito para os profissionais formados pelo 
SENAC Bahia para ingresso no mercado de 
trabalho e empresários que necessitem de 
mão de obra qualificada.

O que é?

Os candidatos devem comparecer pessoal-
mente ao Banco de Oportunidades munidos 
de toda documentação necessária para 
realizar o cadastro.

O empresário pode efetuar o cadastro da 
sua empresa pessoalmente, por e-mail ou 
através do site do SENAC.

Como se cadastrar?

O atendimento é realizado na Unidade 
do SENAC.

Maiores informações acesse nosso site: 
www.ba.senac.br  

Onde?
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INFORMÁTICA

Informática Básica - Windows, Word, Excel, Power Point e Internet - 100h | 
8x de R$ 52,50 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
11.02 a 23.04 (2ª a 5ª)
11.02 a 09.04 (2ª a 6ª)

19h às 22h
8h30 às 11h30

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista

Utilização e personalização de sistemas operacionais; produção e formatação de textos; 
geração de planilhas e gráficos; criação e edição de slides; conhecimento e utilização dos 
recursos da Internet de forma segura.

Pré-requisitos: maiores de 14 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 420,00. Consulte condições de pagamento no 
boleto.

Oratória - A arte da Comunicação Eficaz - 20h | 2x de R$ 65,00 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
05 a 21.02 (3ª e 5ª) 19h às 22h Vitória da Conquista

Aperfeiçoamento da comunicação oral e desenvolvimento das técnicas para apresentações 
e discursos em público.

Pré-requisitos: maiores de 14 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 130,00.

Técnicas de Liderança - 40h | 4x de R$ 52,50 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
04.02 a 20.03 (2ª, 4ª e 6ª) 19h às 22h Vitória da Conquista

Aperfeiçoamento das habilidades de líderes na condução de grupos, possibilitando atitudes 
facilitadoras nas funções de chefia e liderança.

Locais de Trabalho: empresas comerciais, educacionais, hospitais e clínicas médicas.

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Completo.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 210,00 ou 2x de R$ 105,00 no boleto (Entrada 
+ Parcelas).
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OFICINAS E PALESTRAS de Informática

Animações Criativas em PowerPoint - 4h 

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
07.02 (quinta-feira) 13h30 às 17h30 Vitória da Conquista

Pré-requisitos: maiores de 14 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Obs.: Inscrição mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível para doação 
à instituição de caridade.

Criação de Cartazes no Word - 4h

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
05.02 (terça-feira) 8h às 12h Vitória da Conquista

Pré-requisitos: maiores de 14 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Obs.: Inscrição mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível para doação 
à instituição de caridade.

Excel Aplicado à Finanças - 4h

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
13.02 (quarta-feira) 13h30 às 17h30 Vitória da Conquista

Pré-requisitos: maiores de 14 anos. Ensino Fundamental Completo.

Obs.: Inscrição mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível para doação 
à instituição de caridade.

Access – 40h 4x de R$ 60,00 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
18.02 a 13.03 (2ª a 6ª) 13h às 17h Vitória da Conquista

Desenvolvimento de banco de dados utilizando as ferramentas do Access, permitindo ao 
usuário consultar e modificar dados de acordo com a sua necessidade.

Pré-requisitos: maiores de 14 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 240,00.
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MODA

Básico de Corte e Costura - 100h | 8x de R$ 50,00 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
11.02 a 25.03 (2ª a 6ª)
11.02 a 08.04 (2ª a 5ª)

18h às 22h
8h às 12h

Vitória da Conquista
Vitória da Conquista

Desenvolvimento das técnicas para confecção de peças do vestuário utilizando os 
procedimentos adequados ao estilo pessoal, biotipo do cliente e tendências da moda.

Locais de Trabalho: empresas de confecções e/ou como autônomo.

Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 400,00 ou 2x de R$ 200,00 no boleto (Entrada 
+ Parcelas).

Costureiro - 212h | 10x de R$ 61,00 (no cartão)

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
18.02 a 20.05 (2ª a 6ª) 13h às 17h Vitória da Conquista

Desenvolvimento de habilidades para corte, montagem e costura de roupas do vestuário 
feminino e masculino. Operação de máquinas e equipamentos adequados às técnicas de 
confecção.

Locais de Trabalho: empresas do segmento de moda e/ou como autônomo.

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 610,00 ou 4x de R$ 152,50 no boleto (Entrada 
+ Parcelas).



AGENDA DE CURSOS • VITÓRIA DA CONQUISTA18

SAÚDE

OFICINAS E PALESTRAS de Saúde

Cuidados Diários com a Pele - 4h 

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
22.02 (sexta-feira) 18h às 22h Vitória da Conquista

Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Ensino Médio Incompleto.

Obs.: Inscrição mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível para doação 
à instituição de caridade.
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Técnico em Transações Imobiliárias - 960h (13 meses) 
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

PERÍODO
Início Janeiro/2019

O Técnico em Transações Imobiliárias é o profissional do Eixo de Gestão e Negócios que 
realiza ações de planejamento, execução, controle e avaliação das ações de compra, venda 
locação, permuta e administração de imóveis, agindo de acordo com a Legislação, que re-
gulamenta a profissão de Corretor de Imóveis. O técnico da área pode atuar em empresas do 
setor imobiliário, construção civil, urbanizadoras, loteadoras, agentes financeiros, empresas 
prestadoras de serviços, empresas privadas e ainda como autônomo. 

Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º 
ano do Ensino Médio.

COMÉRCIO
EAD

CURSOS TÉCNICOS

Documentação
• RG e CPF ou CNH ou Carteiras de Registro Profissional do estudante;
• Cópia simples do Histórico Escolar do Ensino Médio, acompanhado do original;
• Atestado de matrícula do Ensino Médio (quando o requisito do curso permitir 

matrícula de estudantes cursantes do Ensino Médio); 
• Todos os documentos deverão ser entregues no Polo de inscrição do curso.

Formas de pagamento
• Boleto bancário ou cartão de crédito.
Obs.: o mínimo de parcelas pode variar conforme a duração do módulo.

Mais informações
• Site: www.ead.senac.br
• Telefone: 0800 642 1606
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Técnico em Recursos Humanos - 800h (15 meses) 
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

PERÍODO
Início Janeiro/2019

O Técnico em Recursos Humanos atua em organizações gerindo as atividades de departa-
mentos ou serviços de pessoal, recrutamento e seleção, cargos e salários, benefícios, trei-
namento e desenvolvimento, proporcionando o trabalho das equipes. Assessoram gerência/
diretoria e setores da empresa em atividades de planejamento, contratações, negociações 
de relações humanas e do trabalho, bem como, atua em processos de orientação sobre a 
importância da saúde e segurança no trabalho. 

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º 
ano do Ensino Médio.

GESTÃO
EAD

Técnico em Administração - 1000h (17 meses) 
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

PERÍODO
Início Janeiro/2019

O Técnico em Administração executa atividades administrativas da organização relaciona-
das aos processos de gestão de pessoas, de operações logísticas, gestão de materiais e 
patrimônio, de marketing, de vendas e de finanças. Atua em organizações públicas e pri-
vadas de segmentos variados, tais como das áreas de comércio, de serviços, da indústria, 
de consultoria, de ensino e pesquisa, relacionando-se com equipes de diversos setores da 
organização, por meio da prestação de serviços autônomos, temporários ou contrato efetivo. 

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º 
ano do Ensino Médio.

EAD
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Técnico em Logística - 800h (13 meses) 
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

PERÍODO
Início Janeiro/2019

O Técnico em Logística é o profissional do Eixo Tecnológico Gestão e Negócios com compe-
tências para planejar e gerenciar instalações e operações de cadeia de logística no âmbito 
das organizações. A sua formação técnica deve possuir características especialistas, com 
ênfase na formação prática, desenvolvendo capacidade de analisar e diagnosticar situa-
ções variadas e enfatizando as capacidades de raciocínio, avaliação e ponderação em ter-
mos estratégicos, operacionais, conceituais e teóricos, implantar programas de melhoria 
continuada, buscar redução de custos, melhorar a qualidade dos processos logísticos de 
armazenagem, transporte e distribuição de produtos junto às empresas que necessitam de 
operações logísticas em suas atividades diárias. 

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º 
ano do Ensino Médio.

Técnico em Design de interiores - 800h (13 meses)
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

PERÍODO
Início Janeiro/2019

O Técnico em Design de Interiores é o profissional que elabora, projeta e acompanha a 
execução de projetos de interiores de espaços residenciais, comerciais, institucionais, pro-
mocionais e em vendas especializadas. Pode atuar em escritórios de arquitetura, escritórios 
de design de interiores, estabelecimentos comerciais especializados em materiais e revesti-
mentos ou móveis de decorações, com vínculo empregatício ou como prestador de serviços, 
individualmente ou integrando equipes multiprofissionais, contribuindo na proposição de 
soluções.

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º 
ano do Ensino Médio.

EAD

EAD
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Técnico em Qualidade - 800h (15 meses)
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

PERÍODO
Início Janeiro/2019

O Técnico em Qualidade é o profissional que elabora manuais, procedimentos, diagnósticos 
e relatórios dos processos de qualidade das empresas. Registra o controle da qualidade, em 
formulários específicos e de acordo com as normas e padrões preestabelecidos. O técnico 
da área atua na elaboração e execução da auditoria interna da qualidade e acompanha a 
auditoria externa. Divulga os procedimentos de qualidade e propõe ações de informação e 
formação específica. Identifica inconformidades em produtos e processos, suas possíveis 
causas, ações corretivas e preventivas, capacitando assim as equipes de trabalho das em-
presas para a disseminação da cultura da qualidade. 

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º 
ano do Ensino Médio.

EAD

Técnico em Meio Ambiente - 1200h (20 meses)
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

PERÍODO
Início Janeiro/2019

O Técnico em Meio Ambiente é o profissional responsável pelo levantamento e sistema-
tização de dados, informações e documentos técnicos para subsidiar a realização de es-
tudos socioambientais. Contribui no processo de elaboração de políticas ambientais, na 
implementação e controle de programas de gerenciamento ambiental e sistemas de gestão 
integrada. Atua em organizações públicas, privadas e não governamentais do comércio, 
serviços, indústria, consultoria, ensino e pesquisa, abrangendo instituições de assistência 
técnica, pesquisa e extensão rural, estações de tratamento de resíduos, empresas de li-
cenciamento ambiental, unidades de conservação ambiental, cooperativas, associações, 
portos e aeroportos. Trabalha como profissional contratado ou prestador de serviços, sob 
supervisão, compondo equipes multiprofissionais e interagindo com os demais profissionais 
da empresa

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º 
ano do Ensino Médio.

EAD

MEIO AMBIENTE



JANEIRO / FEVEREIRO  2019 23

Técnico em Estética - 1200h
15x de R$ 240,00 no boleto (entrada + parcelas) 

PERÍODO
Início Abril/2019

Aplicação das técnicas para embelezamento, promoção, proteção, manutenção, 
recuperação estética da face e do corpo. Seleção e aplicação dos procedimentos e recursos 
estéticos utilizando produtos cosméticos, técnicas e equipamentos específicos, de acordo 
com as características e necessidades do cliente. Utilização das técnicas para atendimento, 
orientando sobre ações de proteção à saúde cutânea, além de realizar anamnese física e 
postural do cliente, através de observação e exame biométrico, definindo o tratamento a ser 
aplicado por meio de massagens manuais para problemas estéticos de gordura localizada, 
celulite, relaxamento. 

Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º 
ano do Ensino Médio.

P R ES EN CI AL

SAÚDE

Técnico em Segurança do Trabalho - 1200h (20 meses)
Investimento: Verificar valores e condições de pagamento no site.

PERÍODO
Início Janeiro/2019

O Técnico em Segurança do Trabalho volta-se à formação de profissionais ecléticos que, 
além de necessitar conhecer normas técnicas, procedimentos de segurança e questões 
envolvendo saúde e higiene, são elementos fundamentais na composição da equipe de tra-
balho, pois funcionam como ligação entre trabalhadores, engenheiros, médicos e dirigentes 
de empresas. 

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º 
ano do Ensino Médio.

EAD

SEGURANÇA
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ENDEREÇO DO SENAC EM VITÓRIA DA CONQUISTA

CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - VITÓRIA DA CONQUISTA

Rua 10 de Novembro, n° 720, Recreio

(77) 3429-2300

Técnico em Programação de Jogos Digitais - 1000h (15 meses)
Investimento: R$ 4.515,00 (verificar condições de pagamento no site).

PERÍODO
Início Abril/2019

O Técnico em Programação de Jogos Digitais realiza o planejamento do processo de produção 
do jogo digital e incorporação dos elementos multimídia à plataforma de desenvolvimento, 
sendo responsável pela programação e integração desses elementos. Realiza testes, 
manutenção e melhorias no jogo digital, adotando normas técnicas, de qualidade, de saúde, 
de segurança do trabalho e 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. 

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Escolaridade: Ter concluído ou estar cursando o 2º 
ano do Ensino Médio.

EAD

INFORMÁTICA

Técnico em Podologia - 1200h
18x de R$ 260,00 no boleto (entrada + boletos)

PERÍODO
Início Janeiro/2019

Prevenção das podopatias, identificação das lesões elementares externas dos pés e reali-
zação dos procedimentos podológicos em diferentes tipos de afecções, utilizando técnicas 
como lixamento, correção das unhas e reflexologia podal, em conformidade com as normas 
e legislações vigentes. 

Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Ensino Médio Incompleto. 

P R ES EN CI AL





Serviço de Informação Senac

(77) 3429-2300
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Conheça também o nosso
portal de cursos:
ba.senac.br/cursos


