EDITAL Nº 02 , 15 de fevereiro de 2019.
PROCESSO DE INSCRIÇÕES PARA INGRESSO DE ALUNOS NOS CURSOS
GRATUITOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA E DE HABILITAÇÃO
TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO DO ANO LETIVO DE 2019 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 e de Habilitação
Técnica de Nível Médio – Qualificação Profissional pelo CEP Ceilândia, CEP Sobradinho, CEP Jessé
Freire, CEP Gama, CEP Taguatinga e CEP TTH (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 desempregado.
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 8 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 atentar para os seguintes itens:
a) atender aos 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 e
d) possuir renda familiar per capita de até 2 (dois) salários mínimo.
3.2. Documentos necessários para inscrição:
a) documento oficial com foto e o CPF;
b) comprovante da escolaridade exigida para o curso ( ver requisitos no anexo II) e
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c) comprovante de que está trabalhando ou está desempregado (carteira de trabalho ou
autodeclaração de baixa renda).
4. DA INSCRIÇÃO
4.1. As inscrições desse Processo Seletivo serão realizadas no período de 18/02 a 22/02/2019 de 08h30
às 18h de segunda à sexta-feira.
4.2. A inscrição do candidato será realizada na Unidade Educacional onde o curso será ofertado.
4.3. No ato da inscrição, o candidato deverá apresentar toda a documentação exigida no item 3.2 deste
Edital.
4.4. Ao candidato impossibilitado de efetuar sua inscrição pessoalmente, será permitido fazê-la por
intermédio de terceiros, mediante procuração simples ou nas seguintes situações: ser idoso, ser PCD,
estar grávida, estar com criança no colo ou estar amamentando.
4.5 Não será inscrito o candidato que deixar de atender os requisitos descritos no Item 3.
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 inscritos obedecerá aos seguintes critérios:
a) ordem de inscrição do candidato e
b) quantidade de vagas oferecidas no curso escolhido.
7. DAS VAGAS
7.1. A oferta de vagas, pelas Unidades Educacionais do SENAC - DF 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 no site do SENAC DF www.df.senac.br a partir do
dia 25/02/2019.
9. DA MATRÍCULA
9.1. O candidato classificado deverá comparecer à Unidade Educacional do Senac-DF onde foi realizada
a inscrição, para efetivar a sua matrícula, a partir de 26/02/2019 ou até 5 (cinco) dias úteis, antes do
início do curso escolhido.
9.2. Documentos necessários para matrícula:
a) RG e CPF (original e cópia);
b) comprovante de escolaridade (original e cópia);
c) comprovante de residência (original e cópia);
e) cópia da carteira de trabalho;
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f) Certidão de Nascimento/Casamento (original e cópia) para cursos de Habilitação Técnica de Nível
Médio;
g) Certificado de Reservista (original e cópia) para cursos de Habilitação Técnica de Nível Médio;
h) Título de Eleitor (original e cópia) para cursos de Habilitação Técnica de Nível Médio e
i) duas fotos 3x4 para cursos de Habilitação Técnica de Nível Médio.
9.3. 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.
9.4. O candidato que não comparecer no período determinado para confirmação da matrícula perderá o
direito à vaga, sendo convocado o próximo da lista.
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 2º Edital
do ano letivo de 2019, respeitando a data de início de cada curso/turma e local de realização.

Brasília, 15 de fevereiro de 2019.

Eladio Asensi Prado
Diretor Regional
Senac-DF
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ANEXO I
OFERTA DE CURSOS E VAGAS – PSG
(UNIDADES EDUCACIONAIS)

Endereços

CEP CEILÂNDIA
QNN 01, Conj D, Lotes
4/6, Avenida Hélio Prates,
Ceilândia Centro.
Informações: 3373-8877

CEP GAMA
Quadra 5, Conj F, Lote 7,
Setor Sul - Gama
Informações:
3484-4128/3484-7704

UNIDADE DE
GASTRONOMIA
CEP TTH
SCS Quadra 5, Bloco C
Asa Sul
Informações:
3224-5210

Nº de Cadastro
vagas reserva

Curso

CH

Administração em
Serviços Hospitalares

60h

30

20

Assistente de Pessoal

160h

30

20

Assistente de Pessoal

160h

30

20

800h

15

15

800h

15

15

Técnico em
Administração

1.000h

10

10

Cozinheiro

500h

5

5

Cozinheiro

500h

5

5

Açougueiro

160h

10

5

Auxiliar de Cozinha

240h

5

5

Organizador de
Eventos

180h

10

5

Padeiro

300h

5

5

Salgadeiro

160h

2

3

Sushimam

200h

4

4

1.200h

10

5

Técnico em
Contabilidade
Técnico em
Secretariado

CEP TAGUATINGA
Setor QNG, Área Especial
Técnico em Nutrição e
nº 39. Taguatinga Norte.
Dietética

Período
Previsto

Horário

18/03 a
05/04/2019
11/03 a
06/05/2019
18/03 a
27/05/2019
11/03 a
04/05/2020
25/03 a
18/05/2020

19h às 22h30

11/03 a
12/08/2020

8h às 11h35

25/03 a
08/11/2019
11/03 a
21/10/2019
25/03 a
24/05/2019
11/03 a
03/06/2019
11/03 a
28/05/2019
11/03 a
04/07/2019
11/03 a
20/05/2019
18/03 a
05/06/2019

11/03 a
19/06/2020

8h às 11h35
8h às 11h35

19h às 22h30
19h às 22h30

8h às 11h35
19h às 22h30
14h às 17h35
14h às 17h35
19h às 22h30
8h às 11h35
14h às 17h35
19h às 22h30

8h às 11h35

Informações:
3354-6540
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CEP SOBRADINHO
Área Especial nº 5, Quadra Assistente de Recursos
4, Conjunto E,
Humanos
Sobradinho I.
Informações:
Garçom
3591-8877
CEP JESSÉ FREIRE
SCS Quadra 6, Bloco A,
Edifício Jessé Freire 1º
andar. Asa Sul
Informações:
32265235

160h

25

10

11/03 a
06/05/2019

14h às 17h35

240h

15

5

18/03 a
9/05/2019

8h às 15h55

Técnico em
Administração

1.000h

15

10

25/03 a
27/04/2020

19h às 22h30

Técnico em Design de
Interiores

800

15

10

25/03 a
06/02/2020

19h às 22h30

Técnico em
Secretariado

800

15

10

25/03 a
06/02/2020

19h às 22h30
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ANEXO II
Curso/ Carga
Horária

Perfil de Conclusão

Requisitos de Acesso

Aprenda a realizar processos administrativos de Idade mínima: 18 anos.
Administração em
Serviços
Hospitalares

serviços hospitalares, como atividades de apoio à Escolaridade: Ensino Médio completo.
gestão e aos processos financeiros, atendendo
clientes internos e externos.

60h
Aprenda os processos relativos aos subsistemas de Idade mínima: 15 anos.
provisão,
Assistente de
Recursos
Humanos
160h

desenvolvimento,

manutenção,

cujas

atividades

aplicação

e Escolaridade: Ensino Médio incompleto.

estão

a

sob

responsabilidade do setor de Recursos Humanos
de empresas dos segmentos de comércio de bens,
serviços e turismo, da indústria, bem como órgãos
públicos e instituições de ensino e pesquisa.
Aprenda

os

trabalhistas

processos
sob

relativos

às

responsabilidade

rotinas Idade mínima: 15 anos.
do Escolaridade: Ensino Médio incompleto.

Departamento Pessoal ou da área de Recursos
Assistente de
Pessoal
160h

Humanos de empresas. Este profissional auxilia a
elaboração da folha de pagamento, efetuando os
cálculos de acordo com a política salarial da
empresa e sob a égide da legislação trabalhista e
previdenciária.
Aprenda a receber, separar, desossar, limpar, Idade mínima: 18 anos.
cortar, porcionar, embalar e armazenar carnes de Escolaridade: Ensino Fundamental

Açougueiro
160h

diferentes espécies. Realizar tratamentos especiais completo.
como a salga, secagem, prensa e adição de
conservantes de acordo com os procedimentos
técnicos e de qualidade.
Aprenda a auxiliar o cozinheiro no pré-preparo e Idade mínima: 16 anos.

Auxiliar de
Cozinha
240h

preparo de alimentos e produções culinárias, Escolaridade: Ensino Fundamental I
colaborando na organização do ambiente de completo.
trabalho.
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Aprenda a preparar e apresentar produções Idade mínima: 18 anos.
Cozinheiro
500h

culinárias

que

compõem

os

cardápios

de Escolaridade: Ensino Fundamental

estabelecimentos alimentícios, além de organizar o completo.
ambiente e insumos para operação e conservação
de equipamentos e utensílios da cozinha.
Aprenda a organização do local de trabalho, Idade mínima: 18 anos.
recepção e atendimento ao cliente e execução de Escolaridade: Ensino Fundamental

Garçom

serviços de alimentos e bebidas. Pode atuar como completo.
prestador

240h

de

serviços

ou

empregado

em

restaurantes, bares, bufês, casas noturnas e
eventos, entre outros.
Aprenda a planejar, organizar e realizar cerimoniais Idade mínima: 16 anos.

Organizador de
Eventos
180h

e eventos de pequeno, médio e grande porte, Escolaridade: Ensino Fundamental
utilizando normas de etiqueta social e profissional completo.
e à mesa, tendo em vista os diferentes tipos de
cerimoniais corporativos, oficiais e sociais.
Aprenda a elaborar produtos de panificação Idade mínima: 18 anos.
realizando o preparo de massas: enriquecidas, Escolaridade: Ensino Fundamental II

Padeiro
300h

fermentadas, folhadas, assadas e fritas, utilizando incompleto.
de forma correta, as técnicas de produção de: pães,
roscas, biscoitos, bolos simples, coberturas e
recheios de acordo com as normas técnicas de
segurança, higiene e saúde no trabalho.

Salgadeiro
160h

Aprenda a produzir salgados, organizar o ambiente Idade mínima: 16 anos.
e os processos de trabalho por meio da realização Escolaridade: Ensino Fundamental I
do

mise

en

place,

pré-preparo,

preparo, completo.

finalização, acondicionamento.
Aprenda as técnicas de limpeza, corte e extração Idade mínima: 18 anos.
Sushimam
200h

de filés dos peixes. Apto em técnicas e práticas de Escolaridade: Ensino Fundamental
preparação de pratos de Sushi e Sashimi e pratos completo.
quentes da cozinha japonesa.
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O Técnico em Contabilidade, sob supervisão, é o Idade mínima: 16 anos.
profissional responsável por apoiar, auxiliar, Escolaridade: Ensino Médio completo ou
executar e monitorar os processos da área estar cursando o 2º ano do Ensino
Técnico em
Contabilidade
800h

contábil-financeira
organização,

dos

diferentes

relacionados

ao

tipos

de Médio.

orçamento,

tesouraria, contas a pagar, contas a receber,
captação e aplicação de recursos financeiros, com
a finalidade de viabilizar a sustentabilidade dessas
instituições.
O Técnico em Secretariado é o profissional Idade mínima: 16 anos.
responsável pelo assessoramento aos gestores de Escolaridade: Ensino Médio completo ou
organizações, nos processos administrativos gerais estar cursando o 2º ano do Ensino

Técnico em
Secretariado
800h

e

de

apoio

a eventos corporativos.

Esse Médio.

profissional atua em conformidade com as
características do contexto em que está inserido,
utilizando-se de técnicas secretariais e ferramentas
tecnológicas.
O Técnico em Administração executa atividades Idade mínima: 16 anos.

Técnico em
Administração
1.000h

administrativas da organização relacionadas aos Escolaridade: Ensino Médio completo ou
processos de gestão de pessoas, de operações estar cursando o 2º ano do Ensino
logísticas, gestão de materiais e patrimônio, de Médio.
marketing, de vendas e de finanças.
O Técnico em Nutrição e Dietética é um Idade mínima: 16 anos.

Técnico em
Nutrição e
Dietética
1.200h

profissional

habilitado

para

a

promoção, Escolaridade: Ensino Médio completo ou

manutenção e recuperação da saúde humana por estar cursando o 2º ano do Ensino
meio de ações relacionadas à alimentação e à Médio.
nutrição.
O Técnico em Design de Interiores elabora, Idade mínima: 16 anos.

Técnico em
Design de
Interiores
800h

projeta e acompanha a execução de projetos de Escolaridade: Ensino Médio completo ou
interiores de espaços residenciais, comerciais, estar cursando o 2º ano do Ensino
institucionais,

promocionais

e

em

vendas Médio.

especializadas.
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