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Senac em Manaus abre inscrições
para curso de técnico em cozinha
Aluno aprenderá atuar nas diferentes etapas do trabalho de cozinha.
Interessados devem possuir idade mínima de 18 anos.

Cozinheiro
exibe domínio da técnica durante corte dos ingredientes (Foto: Érico Andrade/G1)

O Senac AM anunciou nesta quinta-feira (4) a abertura de
inscrições para curso de técnico em cozinha, com carga horária
de 800 horas, em Manaus. A previsão de término é em março de
2017.
As aulas serão ministradas de segundas as sextas-feiras das
7h30 às 16h30 no Centro de Turismo e Hospitalidade, CTH,
localizado na rua Saldanha Marinho, 410, Centro.
Os interessados devem possuir idade mínima de 18 anos e ensino médio completo. O
valor do investimento é de seis parcelas de R$ 283,33 no cartão de crédito. Para a

inscrição, é necessário apresentar cópia e original do RG, CPF e comprovante de
residência.
No curso, o aluno aprende a atuar nas diferentes etapas do trabalho de cozinha e
aprimorar as técnicas visando o melhor aproveitamento dos recursos das empresas de
alimentação, assim como manter o padrão e a qualidade dos estabelecimentos.
O técnico aprende ainda a organização da cozinha, auxilia na elaboração de
cardápios, prepara e apresenta produções culinárias, utilizando técnicas de cozinha e
aplicando tecnologias, conforme as boas práticas de manipulação de alimentos. Mais
informações podem ser obtidas pelo site www.am.senac.br.

Meio: Portal Amazônia
Editoria: --

Hora: --

Data: 05/08/2016

CONCURSO E EMPREGO

Senac-AM abre inscrições para
curso Técnico em Cozinha, em
Manaus
Curso terá início na quarta-feira (10), no Centro de Turismo e Hospitalidade, no
Bairro Centro

MANAUS - O Senac-AM está com inscrições abertas para curso Técnico em Cozinha,
com carga horária de 800 horas. As aulas terão início na quarta-feira (10). A previsão de
término é março de 2017. As aulas serão ministradas de segundas às sextas-feiras, das
7:30h às 16:30h, no Centro de Turismo e Hospitalidade (CTH), localizado na rua Saldanha
Marinho, Bairro Centro.
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AMAZONAS

Senac abre inscrições para curso
de Técnico em Cozinha

Manaus/Am - No próximo dia 10, o Senac AM inicia o curso de Técnico em
Cozinha, com carga horária de 800 horas. A previsão de término é em
março de 2017.
As aulas serão ministradas de segundas as sextas-feiras das 7:30h às
16:30h no Centro de Turismo e Hospitalidade, CTH, localizado na rua
Saldanha Marinho, 410, Centro. Os interessados devem possuir idade
mínima de 18 anos e ensino médio completo. O valor do investimento é de
seis parcelas de R$ 283,33 no cartão de crédito. Para a inscrição, é
necessário apresentar cópia e original do RG, CPF e comprovante de
residência.

No curso, o aluno aprende a atuar nas diferentes etapas do trabalho de
cozinha e aprimorar as técnicas visando o melhor aproveitamento dos
recursos das empresas de alimentação, assim como manter o padrão e a
qualidade dos estabelecimentos. O técnico aprende a organização da
cozinha, auxilia na elaboração de cardápios, prepara e apresenta produções
culinárias, utilizando técnicas de cozinha e aplicando tecnologias, conforme
as boas práticas de manipulação de alimentos.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 92 3649-375.
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Curso de técnico em cozinha é oferecido
pelo Senac em Manaus
Os interessados devem possuir idade mínima de 18 anos e ensino
médio completo.

O Senac AM anunciou nesta quinta-feira (4) a aberta de inscrições para curso
de técnico em cozinha, com carga horária de 800 horas, em Manaus. A
previsão de término é em março de 2017.
As aulas serão ministradas de segundas as sextas-feiras das 7h30 às 16h30
no Centro de Turismo e Hospitalidade, CTH, localizado na rua Saldanha
Marinho, 410, Centro.
Os interessados devem possuir idade mínima de 18 anos e ensino médio
completo. O valor do investimento é de seis parcelas de R$ 283,33 no cartão
de crédito. Para a inscrição, é necessário apresentar cópia e original do RG,
CPF e comprovante de residência.
No curso, o aluno aprende a atuar nas diferentes etapas do trabalho de cozinha
e aprimorar as técnicas visando o melhor aproveitamento dos recursos das
empresas de alimentação, assim como manter o padrão e a qualidade dos
estabelecimentos.
O técnico aprende ainda a organização da cozinha, auxilia na elaboração de
cardápios, prepara e apresenta produções culinárias, utilizando técnicas de
cozinha e aplicando tecnologias, conforme as boas práticas de manipulação de
alimentos. Mais informações podem ser obtidas pelo site www.am.senac.br.
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Senac abre inscrições para o curso
Técnico em Cozinha e em Garçom
Para participar é preciso ter ensino médio completo, a partir de 18 anos de idade e renda
familiar mensal de até dois salários mínimos03/08/2015 às 14:27

As inscrições podem ser feitas no Centro de Turismo e Hospitalidade Senac, na rua Saldanha
Marinho, 410, Centro
O Programa Senac de Gratuidade abre nesta segunda-feira (3) as inscrições para os cursos de
Técnico em Cozinha (800h) e Garçom (250h). Para o curso Técnico em Cozinha estão sendo
disponibilizadas 7 vagas e para o curso de Garçom 20 vagas. Ambos os cursos terão início no dia 31
de agosto das 9h às 15h.
Para participar é preciso ter ensino médio completo, a partir de 18 anos, renda familiar mensal de até
dois salários mínimos, ser trabalhador desempregado ou empregado e ser residente no município no
qual o curso será oferecido, no caso Manaus.
As inscrições podem ser feitas no Centro de Turismo e Hospitalidade Senac, na rua Saldanha
Marinho, 410, Centro. Mais informações, bem como editais (057 e 058/2015) e fichas de inscrição
disponíveis em www.am.senac.br, aba Programas Senac Gratuidade.
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Etapa Manaus do Circuito Nacional Sesc Triathlon
será neste sábado (06), na Av. das Torres

A etapa Manaus do Circuito Nacional Sesc Triathlon será disputada no próximo sábado, 06 de
agosto, na Av. das Torres, nas proximidades da loja Pemaza, em Manaus. A prova na capital é a
quarta do circuito nacional que começou em Caiobá-PR, no dia 06 de março. Na ocasião, a
disputa ocorrerá em formato Duathlon, devido a redefinição do local da prova, que
anteriormente seria na Ponta Negra.
As categorias envolvidas são: Amador Olímpico, Elite, Amador, Comerciário/Dependente,
Mountain Bike, Comerciário Revezamento, Revezamento Aberto e Pessoa Portadora de
Deficiência (PcD). A primeira largada ocorrerá às 7h, e a segunda, das categorias de elite, às 9h.

Para as categorias Elite e Amador Olímpico a prova será de 10 km para a corrida, 40 km para o
ciclismo e mais 05 km de corrida. Já para as categorias Amador, Mountain Bike,
Comerciário/dependente, PcD e Revezamento, o Sesc realizará provas 05 km para a corrida, 20
km para o ciclismo e 2,5 km de corrida.

Serão oferecidos R$60.000,00 em prêmios para as categorias. Os três primeiros colocados por
categorias receberão troféus, e todos os participantes ganharão medalhas.

Simpósio Técnico
No dia 05 de agosto, às 19h, haverá o Simpósio Técnico do Sesc Triathlon etapa Amazonas,
onde será esclarecida qualquer dúvida relacionada ao regulamento, na ocasião será feita
também a entrega do Kit Triathlon, no entanto, o mesmo poderá ser retirado a partir das 13h.
O kit será composto por numerais (tatuagem, capacete e canote do selim), touca, camiseta,
chip e informativo. O simpósio acontecerá no Anfiteatro no Anfiteatro Ministro José Bernardo
Cabral, estruturado no Sesc Balneário, na Av. Constantinopla, 288, Alvorada.

Sesc Triathlon

O Circuito Nacional Sesc Triathlon acontece anualmente em sete estados e proporciona aos
atletas profissionais e amadores uma prova de elevada qualidade técnica, sem deixar de lado o
companheirismo e a integração do esporte.
A competição engloba três modalidades esportivas: natação, ciclismo e corrida, que favorecem
a inclusão de triatletas iniciantes e com deficiências, além de contar com a participação da
comunidade.
A primeira edição do Sesc Triathlon foi realizada no Paraná em 1989, em Caiobá-PR, mas o
Circuito Nacional mesmo surge apenas em 2005, quando foram incluídas as etapas de Brasília,
Pará, Rio Grande do Sul e Bahia e, posteriormente, a do Pará e Ceará, e agora, a etapa
Amazonas também faz parte do circuito.

Roteiro

Dia 5 de Agosto
Entrega de kits – A partir das 13h
Simpósio Técnico: A partir das 19h
Local: SESC Balneário (Anfiteatro Bernardo Cabral)

Dia 6 de Agosto
Etapa Manaus – Formato Duathlon
Categorias:
– Sprint: Corrida: 5km; Ciclismo: 20km; Corrida: 2,5km – 07h

– Olímpico: Corrida: 10km; Ciclismo: 40km; Corrida: 5km – 09h
Local: Av. das Torres (próximo da Pemaza)
Largada: 07h Splint
09h Olímpico ( Av. Governador José Lindoso)
Percurso: Avenida das Torres entre a Pemaza e Posto BR
Avenida das Torres ( Av. Nathan Xavier de Albuquerque )
Final da Programação ou Términio do Evento 12h.

