
Sua empresa tem muitos 
motivos para confiar em 
nossas soluções



O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial é uma 

instituição brasileira de educação profissional aberta a toda 

a sociedade. Visa construir um ambiente mais igualitário, 

informado e formado. Por meio de cursos dos mais diversos 

níveis, capacita para o mundo do trabalho, com foco no 

comércio de bens, serviços e turismo. Acreditamos que, com 

a inclusão social e atitude empreendedora, conseguiremos 

educar com autonomia os alagoanos. Nossa meta é sermos 

transparentes, humanos e inovadores. As pessoas são nosso 

pilar e a educação é a nossa conquista.

Somos mudança,
somos educação profissional,
somos Senac Empresas.

O Senac é a mudança em educação 
profissional para empresas.



Soluções em Educação Profissional 

Disponibilizamos cursos de capacitação e aperfeiçoamento, 

treinamentos, palestras, oficinas e consultorias, que podem 

ser realizados nas dependências do Senac ou conforme 

demanda do contratante. O investimento varia de acordo com 

a carga horária do treinamento e com a quantidade de alunos 

por turma. Os serviços corporativos são estruturados de 

acordo com as necessidades do contratante. 

Atendimento Corporativo
Senac Empresas

Acesse a Plataforma do Senac Empresas e faça seu cadastro:
www.senacempresas.senac.br

Rua Dr. Antônio Cansanção, nº 465

Ponta Verde, Maceió-AL

CEP: 57035-190

Fone: (82) 2122-7905 ou 7906 ou (82) 9.9329-1318

comercial@al.senac.br

Fale com a nossa Gerência Comercial:

http://www.senacempresas.senac.br


Segmentos de Atuação:

Informática

Meio Ambiente

Moda

Saúde e Segurança

Turismo e Hospitalidade

Artes e Comunicação

Beleza e Estética

Asseio, Conservação e Zeladoria

Gastronomia

Gestão e Negócios

Idiomas

Soluções Corporativas:

Aperfeiçoamento

Aprendizagem

Especialização Técnica

Habilitação Profissional Técnica

Palestras

Programas Instrumentais

Programas Socioprofissionais

Qualificação Profissional

Seminário

Workshop

Consultoria

1. Atendimento Corporativo Setor Público;

2. Atendimento Corporativo Setor Privado;

3. Convênios Empresariais:
Permuta; Descontos; Sociais.

4. Plataforma SENAC empresas
www.senacempresas.senac.br 

O setor do comércio trabalha com várias frentes: 

Conheça o nosso Setor 
Comercial



Modalidades de Ensino: Presencial e EAD

O Senac Alagoas oferece 
um portfólio com mais de 

800 opções em cursos para 
atender às empresas.

Principais Cursos:

• Informática Básica - 100h
• Montador e Reparador de Computadores - 160h

• Corel Draw - 40h
• Photoshop CC - 60h

• Excel Avançado - 60h
• Técnico em Informática- 1200h

Tecnologia da Informação

• Empreendedorismo Digital - 60h
• Promotor de Vendas - 160h

• Assistente Administrativo - 160h
• Assistente de Pessoal - 160h
• Assistente Financeiro - 160h
 • Operador de Caixa - 160h

Gestão e Comércio

Saúde
• Cuidador de Idoso - 160h

• Atendente de Farmácia - 240h
• Técnico em Enfermagem - 1600h

• Agente Comunitário de Saúde - 400h
• Auxiliar de Saúde Bucal - 324h

• Técnico em Análises Clínicas - 1600h
• Técnico em Nutrição - 1600h

• Técnico em Segurança do Trabalho - 1200h
• Frentista - 160h
• Porteiro - 160h

• Agente de Limpeza - 160h

Segurança / Zeladoria

Educacional
• Técnico em Secretaria Escolar - 600h

• Programa de Formação de Professores - 24h

Turismo e Hospedagem
• Camareira - 160h

• Recepcionista - 160h
• Garçom - 240h 

• Técnico em Guia de Turismo - 800h

Gastronomia
• Salgadeiro - 160h
• Confeiteiro - 300h

• Bolos Artísticos - 30h
• Cozinheiro - 500h

• Padeiro - 260h
• Pizzaiolo - 160h

• Doces e Salgados para Festas - 20h
• Técnicas para Merendeira - 60h

• Boas Práticas na Manipulação de Alimentos - 16h

Beleza
• Barbeiro - 172h

• Básico de Corte de Cabelo e Escova - 100h
• Básico de Depilação - 60h

• Maquiador - 160h
 • Manicure e Pedicure - 160h

• Cabeleireiro - 400h

• Costureiro - 212h
• Modelagem de Moda Praia e Fitness - 80h

• Modelista - 210h
• Corte e Costura - 80h

• Vitrinista - 160h

Moda/ Design



2. Senac em movimento

1. Certificação Nacional

Informática e Gestão Moda e Beleza

Saúde Turismo e Hotelaria

Gastronomia e Hospitalidade

A unidade móvel transporta conhecimento e oportunidades para todos

Diferenciais:

Com certificação nacional atestada pelo MEC, o Senac 

é o principal agente de educação profissional voltado 

para o Comércio de Bens, Serviços e Turismo do País. 

Hoje, a Instituição está presente em mais de 1.800 

municípios, de Norte a Sul do Brasil, onde mantém 

infraestrutura de ponta composta por mais de 600 

unidades escolares, empresas pedagógicas e unidades 

móveis. Seu portfólio contempla cursos presenciais e à 

distância, em diversas áreas do conhecimento, que vão 

da formação inicial e continuada à pós-graduação e 

permitem ao aluno planejar sua carreira profissional em 

uma perspectiva de educação continuada.



3. Dispensa de Licitação

Seu município poderá realizar a contratação dos 

serviços do Senac sem a necessidade de realizar 

processo licitatório, uma vez que os serviços do Senac 

dispensam a realização de tal processo, conforme o 

artigo 75 da Lei n.º 14.133, de 1.º de abril de 2021 (Nova 

Lei de Licitações), segundo o qual:

Art. 75. É dispensável a licitação:
(...)

XV - para contratação de instituição brasileira que tenha 
por finalidade estatutária apoiar, captar e executar 
atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento 
institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, 
inclusive para gerir administrativa e financeiramente 
essas atividades, ou para contratação de instituição 
dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde 
que o contratado tenha inquestionável reputação ética e 
profissional e não tenha fins lucrativos.



4. Estrutura In Loco:
Crie um Ambiente Senac dentro da sua empresa ou 
do seu município.
Para a realização das aulas em um ambiente remoto, é 
necessário que este esteja devidamente adequado às 
condições mínimas necessárias para a execução das 
atividades.

Comprometido em proporcionar a melhor experiência 
aos alunos, o Senac vai além das características comuns 
do setor, oferecendo o melhor ensino a distância do 
país. Entre seus diferenciais, está a ampla oferta em 
diversos níveis de ensino e áreas de conhecimento.

5. Senac EAD

O Programa de Aprendizagem do Senac proporciona 
aos aprendizes, jovens na faixa dos 14 aos 24 anos de 
idade, competências voltadas à profissionalização e à 
cidadania, a partir da compreensão das características 
do mundo do trabalho e de seus fundamentos técnico-
científicos. A jornada de trabalho do jovem aprendiz 
compreende tanto as horas destinadas à formação 
educacional – cumpridas nas unidades educacionais 
do Senac – como a prática profissional desenvolvida 
diretamente na empresa contratante. Ao fazerem parte 
desse programa, os empregadores, além de cumprirem 
a legislação como contratantes de aprendizes, assumem 
papel de parceiros da ação educativa.

6. Programa de Aprendizagem

O programa pode ser realizado nas seguintes modalidades:

Presencial

Aulas teóricas no Senac e prática 
supervisionada na empresa.

EAD

Aulas teóricas de estudo no Ambiente 
Virtual do Senac (AVA) e prática 

supervisionada na empresa.



7. BOP  - Banco de Oportunidade Profissional do SENAC
Parcerias com empresas para inserção dos egressos 
no mundo do trabalho

8. PAS - Programa Alimentos Seguros

Para atender às necessidades das instituições alagoa-
nas, o Banco de Oportunidades proporciona atendimen-
to gratuito às solicitações das empresas, encaminhando 
os profissionais formados pelo Senac para entrevistas de 
emprego. A empresa faz a seleção conforme os próprios 
critérios, cabendo ao Banco de Oportunidades receber a 
demanda, pré-selecionar o candidato e encaminhar às 
instituições solicitantes os candidatos que melhor aten-
derem ao perfil solicitado.

Criado para difundir e implantar sistemas de gestão da 
qualidade nas organizações que atuam no segmento de 
alimentos e bebidas, o PAS é um programa que capacita 
empresários e colaboradores na implementação de fer-
ramentas de qualidade aplicadas à inovação de técnicas 
de trabalho, elevando o padrão dos serviços oferecidos 
aos consumidores. E o Senac oferece esse atendimento 
personalizado às empresas que buscam por excelência e 
confiam na qualidade Senac para cursos, consultorias e 
assessorias técnicas.



Sua equipe acompanha a evolução do mercado?
Conheça as vantagens e os benefícios do atendimento SENAC Empresas

Desenvolvemos programas e cursos personalizados para 
que sua empresa e o seu município mantenham o destaque 
e o diferencial competitivo.

Foco

Nossa estratégia de trabalho apresenta instrutores 
capacitados para interpretar os cenários de cada perfil 
empresarial e a realidade dos municípios alagoanos, 
reforçando a aprendizagem comprometida com o saber ser 
e o saber fazer.

Metodologia

A certificação Senac é reconhecida nacionalmente. Todos os 
nossos cursos atendem às exigências legais de formação, o 
que confirma a referência em qualidade e credibilidade de 
nossa marca. 

Qualidade

Atualização e capacitação dos colaboradores e servidores 
são a chave para o sucesso! Ao escolher os serviços do 
Senac, você investe em um dos mais importantes valores 
do seu negócio: as pessoas.

Valorização

Oferecemos flexibilidade para definição de datas, horários e 
locais. As atividades podem acontecer nas dependências do 
Senac, nas instalações da própria empresa, em ambientes 
cedidos pelos municípios contratantes ou em outros locais 
determinados pelos contratantes.

Flexibilidade 

Vantagens:



Alguns de nossos 
parceiros

Setor Público

Setor Privado

USINA
UTINGA LEÃO



www.al.senac.br

Administração Regional de Alagoas 
comercial@al.senac.br

(82) 2122.7905/ 7906 e (82) 9.9329.1318

Senac Alagoas Oficial

@SenacAlagoas


