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Sesc abre seleção para exposições, no Centro de 

Manaus 

Serão selecionados trabalhos ligados a artes visuais e/ou os quais incluam técnicas mistas 

como audiovisuais, performances, design, entre outros. 

Da Redação / portal@d24am.com 

Manaus - Estão abertas as inscrições para o processo de seleção para exposições de artes 

visuais na Galeria Moacir Andrade, localizada no Sesc Centro de Atividades (Rua 

Henrique Martins, 427). Os interessados devem fazer downloads do termo de 

compromisso, da ficha de inscrição e da declaração de representação no portal do Sesc, e 

encaminhar os documentos ao Sesc Balneário, na Av. Constantinopla, 288, Alvorada, das 

8h30 às 17h30 até o dia 3 de junho. 

Serão selecionados trabalhos ligados a artes visuais e/ou os quais incluam técnicas mistas 

como audiovisuais, performances, design, entre outros. Cada projeto permanecerá em 

exposição por, no mínimo, 25 dias — estando estes dias inclusos no segundo semestre do 

ano de 2016, a partir do mês de julho. 

A abertura do edital destina-se a artistas plásticos, visuais, designers, produtores 

audiovisuais, fotógrafos, escritores de grafite, colecionadores, artistas individuais ou 

coletivos, amadores e/ou profissionais interessados na divulgação e exposição de suas 

obras. 

A divulgação do resultado será dia 30 de junho, até as 18h, mediante publicação no portal 

do Sesc. 
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Sesc lança edital para exposição de artes 

visuais na Galeria Moacir Andrade 

Estão abertas as inscrições para o processo de seleção para exposições de artes visuais na 

Galeria Moacir Andrade, localizada no Sesc Centro de Atividades, Rua Henrique Martins, 427. Os 

interessados devem fazer downloads do termo de compromisso, da ficha de inscrição e da 

declaração de representação no portal do Sesc (www.sesc-am.com.br), e encaminhar os 

documentos ao Sesc Balneário, na Av. Constantinopla, 288, Alvorada, das 8h30 às 17h30 até o 

dia 03 de junho. 

Em consonância com as diretrizes do Sesc, serão selecionados trabalhos ligados à artes 

visuais e/ou os quais incluam técnicas mistas como audiovisuais, performances, design, 

entre outros. Cada projeto permanecerá em exposição por, no mínimo, 25 dias. Estando 

estes dias inclusos no segundo semestre do ano de 2016, a partir do mês de julho. A 

abertura do edital destina-se a artistas plásticos, visuais, designers, produtores 

audiovisuais, fotógrafos, escritores de grafite, colecionadores, artistas individuais ou 

coletivos, amadores e/ou profissionais interessados na divulgação e exposição de suas 

obras. 

As datas das exposições serão gerenciadas pelos técnicos de cultura do Sesc, sendo cada 

período designado a um expositor selecionado. O Sesc visa a mostra de novos projetos 

artísticos, bem como o lançamento de novos artistas, de modo a promover e incentivar a 

arte no Amazonas. A divulgação do resultado será dia 30 de junho, até as 18h, mediante 

publicação no portal do Sesc. 
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Escola Sesc de Ensino Médio oferece 

bolsas de estudo a estudantes 

Amazonenses 

Está aberto, até o dia 3 de maio, às 17h (horário de Manaus), o processo seletivo para a 

Escola Sesc de Ensino Médio, localizada no Rio de Janeiro. 

Para o estado do Amazonas foram destinadas 6 vagas para o ano letivo de 2017. Os alunos 

amazonenses, classificados, estudarão gratuitamente na escola Sesc  com direito ao 

material pedagógico, incluindo notebook, uniformes, moradia, alimentação, assistência 

médica e odontológica. 

A instituição é uma escola-residência, destinada a jovens que ingressarão na 1ª série do 

Ensino Médio e residirão em uma comunidade educativa. 

A pré-inscrição deverá ser feita exclusivamente pelo site sesc2017.edt.com.br, onde 

também encontra-se o edital do processo seletivo. 

Será dada preferência à filhos de comerciários, que comprovem renda familiar igual ou 

inferior a três salários mínimos e que tenham estudado ao menos dois terços do Ensino 

Fundamental em Escolas Sesc ou em escola pública ou privada (na condição de 

bolsista). 

 Mais informações podem ser obtidas no site www.sesc-am.com.br ou pelo telefone 92 3649-

3750. 
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Escola do Sesc no Rio oferece bolsas a 

estudantes do Amazonas 

As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de maio, às 17h (horário de Manaus) 

Radar 10 radar10@amazonasfm.com.br  

MANAUS - O Sesc está recebendo inscrições de amazonenses que desejam estudar na 

Escola Sesc de Ensino Médio, localizada no Rio de Janeiro. As inscrições podem ser 

feitas até o dia 3 de maio, às 17h (horário de Manaus). A instituição oferece 6 vagas a 

estudantes do Amazonas para o ano letivo de 2017. LEIA O EDITAL.  

De acordo com a instituição, os alunos amazonenses classificados irão estudar 

gratuitamente na unidade. Os estudantes terão, ainda, direito ao material pedagógico, 

incluindo notebook, uniformes, moradia, alimentação, assistência médica e 

odontológica.  

 

Escola 
A instituição é uma escola-residência, destinada a jovens que ingressarão na 1ª série do 

Ensino Médio e residirão em uma comunidade educativa. 

 

A pré-inscrição deverá ser feita exclusivamente pelo site sesc2017.edt.com.br. 

  

Terão preferência filhos de comerciários, que comprovem renda familiar igual ou inferior 

a três salários mínimos e que tenham estudado ao menos dois terços do Ensino 

Fundamental em Escolas Sesc ou em escola pública ou privada (na condição de bolsista). 

 

Outras informações podem ser obtidas no site www.sesc-am.com.br  ou pelo telefone 92 

3649-3750.  

 

Meio:  Radar 10 / Amazonas FM 
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Senac abre 15 vagas gratuitas para curso 

de garçom em Manaus 

Aulas serão práticas e teóricas; é necessário ter no mínimo 18 anos. 

Interessados podem se inscrever até a sexta-feira (6). 

Do G1 AM 

 

Garçons serão qualificados gratuitamente 

(Foto: Laís Teixeira/OLiberal) 

O Sesc Amazonas anunciou nesta terça-feira (3) a abertura de curso gratuito para garçom, 

oferecido por meio do Programa Senac de Gratuidade. Interessados podem se inscrever 

até a sexta-feira (6). 

O curso será ministrado no Centro de Turismo e Hospitalidade do Senac (CTH), 

localizado na Rua Saldanha Marinho, 410, Centro de Manaus. 

As inscrições podem ser feitas no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. As 

aulas serão práticas, teóricas e ministradas na unidade da inscrição.  

O curso tem o objetivo de desenvolver competências gerais e específicas em relação à 

ética, cidadania e qualidade no trabalho, abrangendo higiene e segurança, além de 

conteúdos básicos referentes às técnicas de trabalho do Garçom. 

A carga horária é de 250 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. 

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 gratuitas 

para o curso de Garçom, em Manaus 

A carga horária é de 250 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 curso é gratuito e será oferecido pelo PSG, Programa Senac de Gratuidade e ministrado no 
CTH, Centro de Turismo e Hospitalidade do Senac, localizado na rua Saldanha Marinho, 410, 
Centro (Foto: Arquivo/AC)  

Estão abertas, até sexta-feira (6) as inscrições para o curso de Garçom do Senac AM. O 

curso é gratuito e será oferecido pelo PSG, Programa Senac de Gratuidade e ministrado 

no CTH, Centro de Turismo e Hospitalidade do Senac, localizado na rua Saldanha 

Marinho, 410, Centro. 

As inscrições podem ser feitas no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. As 

aulas serão práticas, teóricas e ministradas na unidade da inscrição.  

O curso tem o objetivo de desenvolver competências gerais e específicas no que tange à 

ética, cidadania e qualidade no trabalho, abrangendo higiene e segurança, além de 

conteúdos básicos referentes às técnicas de trabalho do Garçom. 

A carga horária é de 250 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. 

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. 

*Com informações da assessoria de imprensa 

ACRITICA.COM 
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Senac-AM oferece 15 vagas para curso gratuito de 

Garçom 

Inscrições podem ser feitas das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, no Centro de Turismo 

e Hospitalidade, localizado no Centro. 

Com informações de assessoria / portal@d24am.com 

 

Aulas serão práticas e teóricas. Foto: Divulgação/Senac  

Manaus - O Senac Amazonas está com inscrições abertas, até esta sexta-feira (6), para o 

curso de Garçom, que é gratuito e será oferecido pelo Programa Senac de Gratuidade 

(PSG). O curso tem 15 vagas e será ministrado no Centro de Turismo e Hospitalidade do 

Senac, localizado na Rua Saldanha Marinho, nº 410, Centro. 

As inscrições podem ser feitas das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, no mesmo local 

onde o curso será ministrado. As aulas serão práticas e teóricas.    

O curso tem como objetivo desenvolver competências gerais e específicas, abrangendo 

higiene e segurança, além de conteúdos básicos referentes às técnicas de trabalho do 

garçom. 

A carga horária é de 250 horas e os pré-requisitos são ter no mínimo 18 anos, Ensino 

Fundamental completo e possuir renda familiar, por pessoa, de até dois salários mínimos. 

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

comprovante de residência e escolaridade. Mais informações podem ser obtidas no 

telefone (92) 3649-3750. 
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Senac AM oferece oficinas gratuitas na 

Semana das Mães 

 

De 2 a 8 de maio, o Senac AM oferece oficinas gratuitas em homenagem à Semana das 

Mães. As atividades fazem parte do Dia das Mães Gourmet, que serão realizadas na 

Praça Central do Amazonas Shopping, localizado na av. Djalma Batista, 482, no Parque 

Dez. Abaixo, a programação completa: 

 

Segunda-feira – 2/5 – das 16h às 17h – Oficina de Especiarias e Sabores; 

Terça-feira – 3/5 – das 16h às 17h – Oficina de Sobremesas para Diabéticos; 

Quarta-feira – 4/5 – das 16h às 17h – Oficina de Sucos Funcionais e Refrescantes; 

Quinta-feira – 5/5 – ds 16h às 17h – Oficina de Aproveitamento Integral dos Alimentos 

e Bolo de Casca de Banana; 

Sexta-feira – 6/5 – das 16h às 17h – Oficina de Preparação de Canapés; 

Sábado – 7/5 – das 15h às 16h – Oficina Preparação de Molhos para Pratos Quentes; 

               das 16h às 17h – Ravioli de Espinafre com recheio de Ricota e castanha ao 

sugo;    

Domingo – 8/5 – das 15h às 16h – Massas Frescas e Talharim de Tucupi ao Molho 

Pesto de Jambu; 

                das 16h às 17h – Sobremesas Italianas.  

As inscrições serão feitas no local, no dia da oficina. Mais informações podem ser 

obtidas no site www.am.senac.br ou pelo telefone 92 3649-3750. 

 

 

Meio:  Blog da Floresta 
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Senac Amazonas oferece oficinas 

gratuitas na semana das mães 

As inscrições serão feitas nos dias das oficinas, que serão ministradas de 2 a 8 de maio 

Radar 10 radar10@amazonasfm.com.br  

MANAUS - O Senac Amazonas vai oferecer, de 2 a 8 de maio, oficinas gratuitas em 

homenagem à semana das mães. A ação integra as atividades do Dia das Mães Gourmet, 

que serão realizadas na Praça Central do Amazonas Shopping, localizado na Avenida 

Djalma Batista, 482, bairro Parque Dez.  

As inscrições serão feitas no local, no dia da oficina. Outras informações podem ser 

obtidas no site www.am.senac.br ou pelo telefone 92 3649-3750.  

CONFIRA A LISTA DAS OFICINAS:  

Segunda-feira (2) 
- Das 16h às 17h - Oficina de Especiarias e Sabores 

 

Terça-feira (3) 
- Das 16h às 17h - Oficina de Sobremesas para Diabéticos  

Quarta-feira (4) 
- Das 16h às 17h - Oficina de Sucos Funcionais e Refrescantes 

 

Quinta-feira (5) 
- Das 16h às 17h - Oficina de Aproveitamento Integral dos Alimentos e Bolo de Casca 

de Banana 

 

Sexta-feira (6) 
- Das 16h às 17h - Oficina de Preparação de Canapés 

 

Sábado (7) 
- Das 15h às 16h - Oficina Preparação de Molhos para Pratos Quentes 

- Das 16h às 17h - Ravioli de Espinafre com recheio de Ricota e castanha ao sugo  

 

Domingo (8) 
- Das 15h às 16h - Massas Frescas e Talharim de Tucupi ao Molho Pesto de Jambu 

- Das 16h às 17h - Sobremesas Italianas. 

 

Meio:  Radar 10 – Amazonas FM 
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Inscrições para cursos profissionais estão 

abertas no Senac Amazonas 

O Senac AM inicia na próxima segunda-feira, 2 de maio, os cursos de "Porteiro e Vigia" 

e "Assistente de Pessoal", cada curso possui carga horária de 160 horas, com término 

previsto para 28/6. As aulas serão ministradas na unidade Senac Cidade Nova, localizada 

na rua Visconde de Itanhaém, 863, Cidade Nova 1. Abaixo, detalhes sobre os cursos: 

Porteiro e Vigia 

Investimento: 4 parcelas de R$ 75, ou R$ 300 à vista; 

Horário: 13h às 17h; 

Idade Mínima: 18 anos; 

Ensino fundamental completo. 

Curso pode ser pago em parcelas 

No curso, o aluno adquire conhecimentos para atuar em atividades de controle de portaria 

de condomínios e estabelecimentos comerciais, atendimento ao público, telefônico e de 

interfone, acompanhamento de entregadores e visitantes, vigilância diurna e noturna das 

dependências de condomínios e garagens, limpeza e conservação dos ambientes. 

Assistente de Pessoal 

Investimento: 5 parcelas de R$ 110, ou R$ 550 à vista; 

Horário: 8h às 12h; 

Idade Mínima: 15 anos; 

Ensino médio incompleto. 

O curso capacita o aluno a trabalhar como prestador de serviços, consultor de RH, atuar 

em escritórios de contabilidade e grandes redes de comércio varejista e atacadista. O 

Assistente de Pessoal atua como Auxiliar Administrativo de Pessoal, Auxiliar de 

Administração e/ou Auxiliar de escritório. 
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Com inscrições abertas, o Senac AM dá 

prosseguimento à oferta de cursos do 

programa socioprofissional, que visam à 

geração de renda imediata 

 

O Senac AM inicia na próxima segunda-feira, 2/5, os cursos de “Porteiro e Vigia” e 

“Assistente de Pessoal”, cada curso possui carga horária de 160 horas, com término 

previsto para 28/6. As aulas serão ministradas na unidade Senac Cidade Nova, 

localizada na rua Visconde de Itanhaém, 863, Cidade Nova 1. Abaixo, detalhes sobre os 

cursos: 

Porteiro e Vigia 

Investimento: 4 parcelas de R$ 75,00 ou R$ 300,00 à vista; 

Horário: 13h às 17h; 

Idade Mínima: 18 anos; 

Ensino fundamental completo. 

No curso, o aluno adquire conhecimentos para atuar em atividades de controle de 

portaria de condomínios e estabelecimentos comerciais, atendimento ao público, 

telefônico e de interfone, acompanhamento de entregadores e visitantes, vigilância 

diurna e noturna das dependências de condomínios e garagens, limpeza e conservação 

dos ambientes. 

Assistente de Pessoal 

Investimento: 5 parcelas de R$ 110,00 ou R$ 550,00 à vista; 

Horário: 8h às 12h; 

Idade Mínima: 15 anos; 

Ensino médio incompleto. 

Meio:  Amazonas Notícias 

Editoria:  Economia Hora: - Data: 28/4/16 
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O curso capacita o aluno a trabalhar como prestador de serviços, consultor de RH, atuar 

em escritórios de contabilidade e grandes redes de comércio varejista e atacadista. O 

Assistente de Pessoal atua como Auxiliar Administrativo de Pessoal, Auxiliar de 

Administração e/ou Auxiliar de escritório. 

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

www.am.senac.br. 
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