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Senac oferece 15 vagas gratuitas para curso de porteiro e vigia 

As inscrições estão abertas até as vagas serem preenchidas. O curso começa 

nesta segunda-feira, dia 15 de fevereiro, e dura um mês, até 14 de abril 

12 de Fevereiro de 2016 

ACRITICA.COM  

 

O curso para porteiro e vigia tem carga horária de 160 horas (Divulgação/Senac)  

O Senac Amazonas está oferecendo 15 vagas gratuitas para um curso de Porteiro e Vigia 

ministrado em Manaus, através do Programa Senac de Gratuidade (PSG). 

O período do curso dura um mês, começa nesta segunda-feira, 15 de fevereiro, e vai até 

o dia 14 de abril, sempre das 13h às 17h. O curso tem carga horária de 160 horas e seus 

pré-requisitos são: ter no mínimo 18 anos, ensino fundamental completo e possuir renda 

familiar, por pessoa, de até dois salários mínimos. 

As inscrições estão abertas até as vagas serem preenchidas, e podem ser feitas no horário 

das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h, de segunda a sexta-feira, na unidade Senac Cidade 

Nova, na rua Visconde de Itanhaém, 863, Cidade Nova I, mesmo local onde acontecerá 

o curso. 

No ato da inscrição, o candidato deve apresentar original e cópia do RG, CPF, 

comprovante de residência e escolaridade. Mais informações podem ser obtidas pelo 

telefone (92) 3649-3750 ou através do site www.am.senac.br. 

*Com informações da assessoria de imprensa 
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AMAZONAS 

Curso de porteiro e vigia abre inscrições 

no Senac 

Postado em 12/02/2016 às 12h32 Portal do Holanda  

Estão abertas, até completarem as vagas, as inscrições para o curso de porteiro e vigia do 

Senac AM. O curso será oferecido pelo PSG, Programa Senac de Gratuidade, e será 

ministrado na unidade Cidade Nova, localizada na rua Visconde de Itanhaém, 863, Cidade 

Nova I, Manaus. As inscrições podem ser feitas no horário das 8h30 às 11h30 e das 13h30 

às 18h00, de segunda a sexta-feira. 

O curso tem carga horária de 160 horas e seus pré-requisitos são: ter no mínimo 18 anos, 

ensino fundamental completo e possuir renda familiar, por pessoa, de até dois salários 

mínimos. O período do curso será de 15/02 a 14/04 e o horário de 13h às 17h. 

No ato da inscrição, o candidato deve apresentar original e cópia do RG, CPF, 

comprovante de residência e escolaridade.  
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Senac AM oferece 15 vagas para curso de porteiro e vigia 

As aulas serão ministradas na unidade Cidade Nova e o curso tem carga horária de 160 

horas. 

Com informações de assessoria / portal@d24am.com 

 

Período do curso será de 15 de fevereiro a 14 de abril, das 13h às 17h. Foto: Divulgação  

Manaus - O Senac Amazonas abre inscrições para o curso de Porteiro e Vigia. As aulas 

serão ministradas na unidade Cidade Nova, localizada na Rua Visconde de Itanhaém, nº 

863, bairro Cidade Nova I, zona norte. As inscrições podem ser feitas na unidade Cidade 

Nova, das 8h30 às 11h30, e das 13h30 às 18h, de segunda à sexta-feira, e estarão abertas 

até completarem as vagas. 

O curso é gratuito, tem carga horária de 160 horas, e seus pré-requisitos são: ter no 

mínimo 18 anos, Ensino Fundamental completo, e possuir renda familiar, por pessoa, de 

até dois salários mínimos. O período do curso será de 15 de fevereiro a 14 de abril, das 

13h às 17h. 

No ato da inscrição, o candidato deve apresentar original e cópia do RG, CPF, 

comprovante de residência e escolaridade. Mais informações podem ser obtidas pelo 

telefone (92) 3649-3750 ou no site www.am.senac.br.    
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Senac AM oferece curso “English 

Express” e “AutoCad 3D” 

 

Com inscrições abertas, o Senac AM dá prosseguimento à oferta de cursos do programa 

socioprofissional, que visam a geração de renda imediata. Com carga horária de 75 horas, 

o Senac AM inicia no do dia 13/2, o curso English Express. As aulas serão ministradas 

de 9h às 12h no Centro de Informática Senac, CIN, localizado na av. Darcy Vargas, 288, 

Chapada. Os interessados devem possuir idade mínima de 14 anos. O valor do 

investimento é de R$ 400,00, podendo ser pago em até quatro vezes de R$ 100,00. 

No curso, o aluno irá desenvolver as competências linguísticas orais e escritas, que 

possibilitem a comunicação na Língua Inglesa em ambiente social e/ou profissional por 

meio da utilização de estruturas simples. 

 

Com carga horária de 50 horas, o Senac AM oferece, no Centro de Informática, a partir 

do dia 15/2, o curso de AutoCAD 3D. As aulas serão ministradas de 8h às 12h. Os 

interessados devem possuir conhecimentos comprovados em Autocad 2D. O valor do 

investimento é de R$ 400,00, podendo ser pago em até quatro vezes de R$ 100,00. 

 

Meio: Blog da Floresta 

Editoria: Educação  Hora: - Data: 12/2/2016 



O curso capacita o aluno em habilidades necessárias para elaborar projetos técnicos em 

3D nos setores de construções, reformas e ampliações, residenciais e comerciais. 

Atualmente, as áreas de engenharia, arquitetura e design de interiores oferecem 

oportunidades de emprego para profissionais técnicos com competências para execução 

do projeto no programa AutoCAD. 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750 ou pelo site 

www.am.senac.br. 
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Senac inscreve para cursos de Autocad e 

inglês 

Postado em 11/02/2016 às 15h12 Portal do Holanda  

Com inscrições abertas, o Senac AM dá prosseguimento à oferta de cursos do programa 

socioprofissional, que visam a geração de renda imediata. 

Com carga horária de 75 horas, o Senac AM inicia no do dia 13 de fevereiro, o curso 

English Express. As aulas serão ministradas de 9h às 12h no Centro de Informática Senac, 

CIN, localizado na avenida Darcy Vargas, 288, Chapada. Os interessados devem ter idade 

mínima de 14 anos. O valor do investimento é de R$ 400, podendo ser pago em até quatro 

vezes de R$ 100. 

No curso, o aluno irá desenvolver as competências linguísticas orais e escritas, que 

possibilitem a comunicação na língua inglesa em ambiente social e/ou profissional por 

meio da utilização de estruturas simples. 

Com carga horária de 50 horas, o Senac AM oferece, no Centro de Informática, a partir 

do dia 15 de fevereiro, o curso de AutoCAD 3D. As aulas serão ministradas de 8h às 12h. 

Os interessados devem possuir conhecimentos comprovados em Autocad 2D. O valor do 

investimento é de R$ 400, podendo ser pago em até quatro vezes de R$ 100. 

 

O curso capacita o aluno em habilidades necessárias para elaborar projetos técnicos em 

3D nos setores de construções, reformas e ampliações, residenciais e comerciais. 

Atualmente, as áreas de engenharia, arquitetura e design de interiores oferecem 

oportunidades de emprego para profissionais técnicos com competências para execução 

do projeto no programa AutoCAD.  
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Senac AM oferece curso “English 

Express” e “AutoCad 3D” 

 

Com inscrições abertas, o Senac AM dá prosseguimento à oferta de cursos do programa 

socioprofissional, que visam a geração de renda imediata. 

Com carga horária de 75 horas, o Senac AM inicia no do dia 13/2, o curso English 

Express. As aulas serão ministradas de 9h às 12h no Centro de Informática Senac, CIN, 

localizado na av. Darcy Vargas, 288, Chapada. Os interessados devem possuir idade 

mínima de 14 anos. O valor do investimento é de R$ 400,00, podendo ser pago em até 

quatro vezes de R$ 100,00. 

No curso, o aluno irá desenvolver as competências linguísticas orais e escritas, que 

possibilitem a comunicação na Língua Inglesa em ambiente social e/ou profissional por 

meio da utilização de estruturas simples. 

Com carga horária de 50 horas, o Senac AM oferece, no Centro de Informática, a partir 

do dia 15/2, o curso de AutoCAD 3D. As aulas serão ministradas de 8h às 12h. Os 

interessados devem possuir conhecimentos comprovados em Autocad 2D. O valor do 

investimento é de R$ 400,00, podendo ser pago em até quatro vezes de R$ 100,00. 

O curso capacita o aluno em habilidades necessárias para elaborar projetos técnicos em 

3D nos setores de construções, reformas e ampliações, residenciais e comerciais. 

Atualmente, as áreas de engenharia, arquitetura e design de interiores oferecem 

oportunidades de emprego para profissionais técnicos com competências para execução 

do projeto no programa AutoCAD. 

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 92 3649-3750 ou pelo site 

www.am.senac.br. 
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Terceira idade ganha atividade social em 

março 

Postado em 12/02/2016 às 13h09 Portal do Holanda  

 

Atividades começam no dia 1º de março no Sesc Centro e Balneário  

Estão abertas as inscrições para as atividades do Trabalho Social com Idosos (TSI) 

promovido pelo Sesc. Para participar, é preciso ter idade mínima de 55 anos e ter feito 

exames médicos de rotina nos últimos seis meses. As inscrições estão sendo realizadas 

nas unidades Sesc, o interessado deve dirigir-se a uma das unidades para entrevista e 

cadastro. As atividades iniciam no dia 1º de março e são gratuitas. 

O objetivo principal é oferecer atividades que promovam o envelhecimento ativo em 

todas as suas dimensões. São necessários carteira de identidade, CPF e comprovante de 

residência, além de exames médicos e Carteira do Sesc atualizada para os interessados 

em participar das atividades. No Amazonas, o Trabalho Social com Idosos do Sesc está 

presente nos municípios de Manaus (Centro e Balneário) e Manacapuru atendendo em 

média 500 idosos. Este ano, o bairro Jorge Teixeira irá ganhar um grupo do TSI do Sesc, 

o intuito é atender a comunidade. 

Entre as atividades ofertadas estão relaxamento, dinâmicas de grupo, oficinas da 

memória, palestras, artesanato, recreação e lazer, passeios, bailes, atividades culturais, 

gincanas, contação de histórias entre outras que possibilitam a realização em suas próprias 

experiências. 

 

Desenvolvido há 29 anos, as atividade do Trabalho Social com Idosos são direcionadas 

para pessoas a partir de 55 anos de idade, as quais passam a fazer parte da clientela Sesc 

usufruindo dos mesmos benefícios que comerciários em relação a quase todas as taxas de 

serviços oferecidos. Para pessoas abaixo desta faixa etária, será cobrada uma taxa de 

mensal de R$ 13. 

Meio: Portal do Holanda 

Editoria: Amazonas Hora: 13:09h  Data: 12/2/2016 
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SSP-AM oferece curso de informática gratuito para pessoas com 

mais de 50 anos 

Ao todo serão 90 vagas divididas nos turnos da manhã, tarde e noite. 

 

As inscrições vão até esta sexta-feira (12). Foto: Divulgação/SSP-AM  

Manaus - Estão abertas as inscrições para o curso de 'Inclusão Digital' voltado para 

pessoas acima de 50 anos e coordenado pelo Programa de Redução da Violência e do Uso 

de Narcóticos e Entorpecentes (Previne) da Secretaria de Segurança Pública do 

Amazonas (SSP-AM). Ao todo serão 90 vagas divididas nos turnos da manhã, tarde e 

noite. 

As inscrições vão até esta sexta-feira (12). O curso tem carga horária de 80 horas e termina 

no mês de junho, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite. 

Os interessados devem procurar a sede da SSP-AM, na Avenida Torquato Tapajós, nº 

5.555, Flores, para se inscrever. É necessário apresentar cópias do RG, comprovante de 

residência e de escolaridade, além de duas fotos 3×4. 

A coordenadora do curso de Inclusão Digital, Minéia Veiga, ressalta que o projeto visa 

estimular a busca pela melhor qualidade de vida, por meio de atividades que estimulem a 

sociabilidade e comunicação. “O programa abrange também visitas a pontos turísticos, 

especialmente porque alguns alunos nunca tiveram a oportunidade de conhecer as belezas 

da cidade. Além disso, eles participam de palestras com temas voltados a vida da pessoa 

idosa”, disse Minéia. 

Ela explica que o projeto trabalha com informática básica para iniciantes, e 

posteriormente, é oferecido aos alunos o módulo dois, que é o curso mais avançado. 

Entre as demais atividades do ‘Inclusão Digital’, estão a distribuição de alimentos 

oferecidos pelo programa Mesa Brasil, do Sesc Amazonas, expedição de carteiras de 

identidade, cadastro biométrico e campanha de vacinação dos idosos.  

Meio: Site D24AM (Diário do Amazonas) 

Editoria: Amazonas Hora: 14:38h Data: 10/2/16 



Minéia destaca ainda que a iniciativa do Previne/SSP-AM tem mudado a vida dos 

participantes, dando a eles mais interação com a sociedade. “O projeto os aproxima da 

tecnologia, mas também estimula sobre questões muito importantes como uma 

alimentação saudável para uma melhor qualidade de vida e o conhecimento sobre o direito 

da pessoa idosa, através de palestras e momentos de diálogo”, disse a coordenadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SSP abre curso de informática gratuito 

para maiores de 50 em Manaus 

Ao todo, 90 vagas estão sendo oferecidas nos três turnos. 

Inscrições encerram ao meio-dia desta sexta-feira (12). 

Do G1 AM 

Aulas são exclusivas para maiores de 50 anos (Foto: Lorena Andrade/Secretaria de 

Segurança Pública) 

Encerram nesta sexta-feira (12) as inscrições para o curso 'Inclusão Digital', que oferece 

aulas de informática gratuitas para maiores de 50 anos. Interessados devem comparecer 

à sede da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) para efetuar o 

cadastro. O programa é coordenado pelo Programa de Redução da Violência e do Uso de 

Narcóticos e Entorpecentes (Previne) da SSP. 

O curso tem carga horária de 80 horas e termina no mês de junho, com turmas nos turnos 

da manhã, tarde e noite. 

Para fazer a inscrição, os interessados devem procurar a sede da secretaria, na Avenida 

Torquato Tapajós, nº 5.555, Flores. É necessário apresentar cópias do RG, comprovante 

de residência e de escolaridade, além de duas fotos 3×4. Mais informações, podem ser 

obtidas pelos números 3652 2051 ou 3652 2038. As aulas serão realizadas no mesmo 

endereço. 

A coordenadora do curso de Inclusão Digital, Minéia Veiga, ressalta que o projeto visa 

estimular a busca pela melhor qualidade de vida, por meio de atividades que estimulem a 

sociabilidade e comunicação. O projeto trabalha com informática básica para iniciantes, 

e posteriormente, é oferecido aos alunos o módulo dois, que é o curso mais avançado. 

Entre as demais atividades do ‘Inclusão Digital’, estão a distribuição de alimentos 

oferecidos pelo programa Mesa Brasil, do Sesc Amazonas, expedição de carteiras de 

identidade, cadastro biométrico e campanha de vacinação dos idosos. 
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