
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Diário do Amazonas 
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Sesc e Cetam oferece 200 vagas 
para cursos profissionalizantes 
em Manaus 
Inscrições na capital têm início neste quinta-feira (3). Interessados devem procurar a sede do Sesc, 
Centro da cidade. 

O Sesc AM e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) abriram 200 vagas 
em cursos profissionalizantes, em Manaus. As inscrições têm início neste quinta-feira (3) e 
encerra no dia 14/09 ou até preencherem as vagas. 
 
Os interessados devem procurar a sede do Sesc AM, localizada na rua Henrique Martins, 
427, Centro. 

Para se inscrever, os candidatos devem apresentar a carteira do Sesc atualizada, CPF, RG, 
doar uma lata de leite em pó e ter a idade mínima de 16 anos. A Seção de Educação do Sesc 
AM funciona de segunda a sexta-feira de 8h às 18h e aos sábados de 8h30 às 12h. 
 
Veja a relação dos cursos oferecidos: 

Curso de Decoração com Balões – Carga horária: 90 horas 
Período do curso: 14/09/15 a 15/10/15 
Horário: 08:00h às 12:00h 
Vagas: 40 
Os materiais para o curso acima devem ser adquiridos separadamente. 
 
Curso de Cerimonialista – Carga horária: 60 horas 
Período do curso: 14/09/2015 a 02/10/2015 
Horário: 08:00h às 12:00h 
Vagas: 40 
Material: Apostila em CD 

Assistente Administrativo – Carga horária: 150 horas 
Período do curso: 14/09/2015 a 06/10/2015 
Horário: 08:00h às 12:00h 
Vagas: 40 

Meio: Portal O Nortão 

Editoria:-- Hora: 15:38 Data: 02/9/2015 



Material: Apostila em CD 
Desejável ensino fundamental completo 
 
Atendente de Farmácia – Carga horária: 160 horas 
Período do curso: 14/09/2015 a 10/11/2015 
Horário: 13:00h às 17:00h 
Vagas: 40 
Material: Apostila em CD 
Desejável ensino fundamental completo 
 
Operações em Logística – Carga horária: 160 horas 
Período do curso: 14/09/2015 a 10/11/2015 
Horário: 13:00h às 17:00h 
Vagas: 40 
Material: Apostila em CD 
Desejável ensino fundamental completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Sesc e Cetam oferece 200 vagas 
para cursos profissionalizantes em 
Manaus 
O Sesc AM e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) 
abriram 200 vagas em cursos profissionalizantes, em Manaus. As 
inscrições têm início neste quinta-feira (3) e encerra no dia 14/09 ou até 
preencherem as vagas. 
 
Os interessados devem procurar a sede do Sesc AM, localizada na rua 
Henrique Martins, 427, Centro. 

Para se inscrever, os candidatos devem apresentar a carteira do Sesc 
atualizada, CPF, RG, doar uma lata de leite em pó e ter a idade mínima 
de 16 anos. A Seção de Educação do Sesc AM funciona de segunda a 
sexta-feira de 8h às 18h e aos sábados de 8h30 às 12h. 
 
Veja a relação dos cursos oferecidos: 

Curso de Decoração com Balões – Carga horária: 90 horas 
Período do curso: 14/09/15 a 15/10/15 
Horário: 08:00h às 12:00h 
Vagas: 40 
Os materiais para o curso acima devem ser adquiridos separadamente. 
 
Curso de Cerimonialista – Carga horária: 60 horas 
Período do curso: 14/09/2015 a 02/10/2015 
Horário: 08:00h às 12:00h 
Vagas: 40 
Material: Apostila em CD 

Assistente Administrativo – Carga horária: 150 horas 
Período do curso: 14/09/2015 a 06/10/2015 
Horário: 08:00h às 12:00h 

Meio: Portal Nova Pro Link 

Editoria: -- Hora: 14:31 Data: 02/9/2015 



Vagas: 40 
Material: Apostila em CD 
Desejável ensino fundamental completo 
 
Atendente de Farmácia – Carga horária: 160 horas 
Período do curso: 14/09/2015 a 10/11/2015 
Horário: 13:00h às 17:00h 
Vagas: 40 
Material: Apostila em CD 
Desejável ensino fundamental completo 
 
Operações em Logística – Carga horária: 160 horas 
Período do curso: 14/09/2015 a 10/11/2015 
Horário: 13:00h às 17:00h 
Vagas: 40 
Material: Apostila em CD 
Desejável ensino fundamental completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sesc e Cetam oferece 200 vagas 
para cursos profissionalizantes 
em Manaus 
Inscrições na capital têm início neste quinta-feira (3). 
Interessados devem procurar a sede do Sesc, Centro da cidade. 
Do G1 AM 
 

O Sesc AM e Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) 
abriram 200 vagas em cursos profissionalizantes, em Manaus. As inscrições 
têm início neste quinta-feira (3) e encerra no dia 14/09 ou até preencherem 
as vagas. 
 
Os interessados devem procurar a sede do Sesc AM, localizada na rua 
Henrique Martins, 427, Centro. 

Para se inscrever, os candidatos devem apresentar a carteira do 
Sesc atualizada, CPF, RG, doar uma lata de leite em pó e ter a 
idade mínima de 16 anos. A Seção de Educação do Sesc AM 
funciona de segunda a sexta-feira de 8h às 18h e aos sábados de 
8h30 às 12h. 
 
Veja a relação dos cursos oferecidos: 
Curso de Decoração com Balões – Carga horária: 90 horas 
Período do curso: 14/09/15 a 15/10/15 
Horário: 08:00h às 12:00h 
Vagas: 40 
Os materiais para o curso acima devem ser adquiridos 
separadamente. 

Meio: G1 Amazonas 

Editoria:Educação Hora: 14h21 Data: 02/9/2015 

https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fam%2Famazonas%2Fnoticia%2F2015%2F09%2Fsesc-e-cetam-oferece-200-vagas-para-cursos-profissionalizantes-em-manaus.html%3Futm_source%3Dgoogleplus%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fg1.globo.com%2Fam%2Famazonas%2Fnoticia%2F2015%2F09%2Fsesc-e-cetam-oferece-200-vagas-para-cursos-profissionalizantes-em-manaus.html%3Futm_source%3Dgoogleplus%26utm_medium%3Dshare-bar-desktop%26utm_campaign%3Dshare-bar


 
Curso de Cerimonialista – Carga horária: 60 horas 
Período do curso: 14/09/2015 a 02/10/2015 
Horário: 08:00h às 12:00h 
Vagas: 40 
Material: Apostila em CD 
Assistente Administrativo – Carga horária: 150 horas 
Período do curso: 14/09/2015 a 06/10/2015 
Horário: 08:00h às 12:00h 
Vagas: 40 
Material: Apostila em CD 
Desejável ensino fundamental completo 
 
Atendente de Farmácia – Carga horária: 160 horas 
Período do curso: 14/09/2015 a 10/11/2015 
Horário: 13:00h às 17:00h 
Vagas: 40 
Material: Apostila em CD 
Desejável ensino fundamental completo 
 
Operações em Logística – Carga horária: 160 horas 
Período do curso: 14/09/2015 a 10/11/2015 
Horário: 13:00h às 17:00h 
Vagas: 40 
Material: Apostila em CD 
Desejável ensino fundamental completo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCURSO E EMPREGO 

Sesc e Cetam oferecem 200 
vagas para cursos 
profissionalizantes gratuitos, no 
AM 
Há vagas para os cursos de atendente de farmácia e assistente administrativo 

MANAUS -  O Sesc 
Amazonas e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas 
(Cetam) oferecem 200 vagas para cursos profissionalizantes 
gratuitos em Manaus. Há vagas para os cursos de atendente de 
farmácia e assistente administrativo. Clique aqui para mais 
informações. 

CONFIRA A LISTA COM OS CURSOS OFERECIDOS 

  

Foto: Sesc/Divulgação 
 

 

Meio: Portal Amazônia 

Editoria:Educação Hora: 16h39 Data: 02/9/2015 

http://redacao.portalamazonia.cworks.com.br/fileadmin/user_upload/acervo/Radar10/Audio/RADAR10-CETAM-SESC-CURSOS.mp3
http://redacao.portalamazonia.cworks.com.br/fileadmin/user_upload/acervo/Radar10/Audio/RADAR10-CETAM-SESC-CURSOS.mp3
http://redacao.portalamazonia.cworks.com.br/fileadmin/user_upload/acervo/Radar10/Bgs-Radios/RADAR10-CURSOS-SESC-CETAM.pdf
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Oficina alia teatro e dança com foco 
em profissionais, em Manaus 

Intenção dos organizadores é contar com pessoas que já 
tenham certa experiência. São oferecidas 25 vagas. 

 

Manaus - Teatro e dança norteiam a primeira oficina ‘ Dramaturgia de Dança’, oferecida 
pelo Sesc Amazonas e com inscrições abertas. Voltada para profissionais da área artística, 
como bailarinos, coreógrafos, atores, professores de dança e diretores, a atividade terá carga 
horária de 20 horas, divididas entre aulas teóricas e práticas. 
De acordo com Jennyfer Lages, técnica de dança responsável pela ação, essa programação 
difere um pouco das oficinas anteriores oferecidas pelo Sesc, trazendo um novo foco para as 
atividades. “Todos os anos, nós temos oficinas voltadas para a arte cênica, o teatro. Desta vez, 
estamos trazendo o foco principal para a dança, em especial, a dança contemporânea”, 
explica. 
Dessa maneira, Jennyfer ressalta que a programação será destinada para um público acima de 
18 anos, que já tenha alguma experiência na área artística. “A oficina é voltada para a área de 
artes cênicas e, como nós estamos buscando uma experiência mais profissional, é interessante 
que o participante tenha maturidade nas áreas de teatro, dança ou circo”. 
Dentre as atividades programadas, os inscritos terão a oportunidade de assistir à palestra da 
produtora cultural Flávia Meireles, além de outras participações durante o curso. “A Flávia é 
mestre em artes visuais, onde começou, e pesquisadora da experimentação corporal. Ela fará 
uma palestra na oficina, haverá a discussão de textos sobre dança e práticas de dança. Além 
dela (Flávia), temos outras onze participações confirmadas, entre diretores, bailarinos e 
produtores culturais”, informou Jennyfer. 
A oficina será ministrada entre os dias 3 e 7 deste mês, das 14h às 18h, na sala de dança do 
Sesc Centro, localizada na rua Henrique Martins, 427, Centro. Serão oferecidas 25 vagas e, 
para se inscrever, os interessados devem entrar em contato com o setor de cultura do Sesc, 
pelo número (92) 2121-5357. As inscrições poderão ser feitas até o dia 3 de setembro, de 
acordo com a disponibilidade de vagas. 

Meio: Portal D24 AM 

Editoria:Cultura Hora: 9:00 Data: 02/9/2015 



 

Exposição ‘Poder Feminino’ 
homenageia mulheres via HQs, em 
Manaus 
A iniciativa mostra, em dez trabalhos, a visão das artistas 
manauaras das mais icônicas personagens dos quadrinhos. 

 

Manaus - Como homenagem à força da mulher e suas 

transformações no decorrer do tempo, está em andamento a 

exposição de quadrinhos ‘Poder Feminino’, no Shopping 

Manaus ViaNorte (Avenida José Henrique Rodrigues, 3.760, 

Nova Cidade). 

A iniciativa é realizada em parceria com o Serviço Social do 

Comércio (Sesc) e mostra, em dez trabalhos, a visão das 

Meio: Portal D24 AM 

Editoria:Cultura Hora: 9:50 Data: 02/9/2015 



artistas manauaras das mais icônicas personagens dos 

quadrinhos e a forma como as mulheres são retratadas na 

indústria dos quadrinhos e na mídia, em geral. 

“As artistas participantes têm estilos completamente diversos 

e cada uma foi livre para escolher quais personagens 

trabalharia. Algumas fizeram trabalhos extremamente 

politizados, outras mostram a heroína idealizada, bela por 

dentro e por fora, com ideais tão fortes quanto seus braços”, 

analisa a técnica de Artes Visuais do Sesc Amazonas, Denise 

Vicentim, uma das organizadoras do evento. 

Ainda segundo Denise, a exposição é “uma linda homenagem 

para as mulheres que lutam, todos os dias, por igualdade, 

respeito e amor”. Participam da exposição as artistas Ana 

Paula Caroene Neves, Carol Peace, Déborah Erê, 

DeniseVicentim, Ely Sena e Rayane Cardoso.  

A visitação pode ser feita no horário de funcionamento do 

shopping, das 10h às 22h, de segunda a sábado, e, no 

domingo e no feriado de 7 de Setembro (segunda-feira), das 

12h às 22h. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Amazonas Em Tempo 

Editoria:Cultura Caderno: Plateia Data: 02/9/2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal Do Commercio 

Editoria:Cultura Caderno:Estilo de Vida Data:2/9/2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal A Crítica 

Editoria:Cultura Caderno: Bem Viver Data: 03/9/2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Dez Minutos 

Editoria:Cultura Caderno: Canal Data: 03/9/2015 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meio: Jornal do Commercio 

Editoria:Cultura Caderno: Estilo 
de Vida 

Data: 02/9/2015 



 

 

 ‘PRISMAS DO SOM’ EM EXPOSIÇÃO 
NO SESC 
Publicado em 2 de setembro de 2015 | Por Juçara Menezes 

| Ciência, Eventos, Manaus, Notícias 

Tem jeito não pra mim… É só ler ciências, mostra, exposição e gratuito  
que o radar Mapingua Nerd grita loucamente. E é por isso que eu lhes 
apresento a Mostra Prismas do Som, que acontece a partir desta quarta (3) 
e vai até o dia 25 de setembro, na sala de Ciências do Sesc AM. 
Lá, os mapinguas terão estações de experimentação e demonstração. O 
intuito do projeto é construir estações compactas e didáticas que permitam a 
experimentação sonora e a demonstração de conceitos, visando a educação 
referente às sonoridades. A entrada na Sala de Ciência do Sesc, 
para conferir a exposição, é gratuita e está aberta a todos os públicos. 
No projeto, foram construídos diversos dispositivos que permitem a 
decomposição ou a síntese de conceitos de ondas sonoras, de maneira 
simples e atraentes ao público. Cada prisma sonoro está localizado num 
campo e perspectiva próprios, que jogam luz sobre os demais apresentando-os 
de forma holística. 
Os visitantes vão ter a oportunidade de aprender os conceitos de pressão e 
som (barômetro, manômetro, bola de futebol, bomba de encher, 
esfigmomanômetro, alto-falante, estetoscópio), oscilações mecânicas (pêndulo 
e mola), audição e orelha humana (anatomia, tímpano e equipamentos de 
amplificação da escuta), conceito e medição de nível de pressão sonora (som 
ambiente, ruído, medida de decibels), respiração, modelo de pulmão (sopro a 
distância produzido com canhão de ar), fonação (laringe mecânica, 
demonstração da produção de vogais e consoantes) e um sintetizador digital. 
Serão expostos ao público, instrumentos musicais como o monocórdio do 
Vietnã, cítara de uma corda só, tubo de órgão e percutidos, tamborim e cuíca, 
sino, reco-reco, chocalho, kalimba, theremin. Também será apresentado o 

Meio: Site MapinguaNerd 

Editoria: -- Hora: -- Data: 02/9/2015 
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estudo das ondas no espaço através da rádio Galena, ou seja, como funcionam 
as transmissões radiofônicas. 
Sesc Ciência e a exposição “Da Onda à Harmonia” 

A Sala de Ciência do Sesc AM funciona na unidade Balneário, que fica 
localizada na av. Constantinopla, s/n, bairro Planalto e é uma extensão das 
salas escolares, onde os alunos podem vivenciar na prática aquilo que 
aprendem em aula. O espaço abriga um acervo variado de equipamentos e 
suporte pedagógico para a compreensão dos fenômenos científicos por meio 
de pesquisas e experimentos na área de Ciência e Tecnologia. 
 
Mostra Prismas do Som 

Onde: Sesc Amazonas – Balneário 

Quando: de 03 a 25 de setembro 

Horários: Segunda a sexta-feira, de 08h às 17h 

Quanto: 0800 Mapinguas 

Mais informações pelo telefone 92 3649-3750 ou pelo site do Sesc. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sesc-am.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Meio: Jornal Diário do Amazonas 

Editoria: Cultura Caderno: Plus Data: 02/09/2015 



 

 
Sesc AM promove Mostra Prismas do 
Som 
on: setembro 01, 2015 

De 03 a 25 de setembro, de segunda a sexta-feira, de 08:00h às 17:00h, a sala 
de Ciências do Sesc AM oferece a Mostra Prismas do Som, com estações de 
experimentação e demonstração. O intuito do projeto é construir estações 
compactas e didáticas que permitam a experimentação sonora e a 
demonstração de conceitos, visando a educação referente às sonoridades. A 
entrada na Sala de Ciência do Sesc AM, para conferir a exposição, é gratuita e 
está aberta a todos os públicos. 

No projeto do Sesc AM, foram construídos diversos dispositivos que permitem 
a decomposição ou a síntese de conceitos de ondas sonoras, de maneira 
simples e atraentes ao público. Cada prisma sonoro está localizado num 
campo e perspectiva próprios, que jogam luz sobre os demais apresentando-os 
de forma holística. 

Os visitantes vão ter a oportunidade de aprender os conceitos de pressão e 
som (barômetro, manômetro, bola de futebol, bomba de encher, 
esfigmomanômetro, alto-falante, estetoscópio), oscilações mecânicas (pêndulo 
e mola), audição e orelha humana (anatomia, tímpano e equipamentos de 
amplificação da escuta), conceito e medição de nível de pressão sonora (som 
ambiente, ruído, medida de decibels), respiração, modelo de pulmão (sopro a 
distância produzido com canhão de ar), fonação (laringe mecânica, 
demonstração da produção de vogais e consoantes) e um sintetizador digital. 

Também serão expostos ao público, instrumentos musicais como o monocórdio 
do Vietnã, cítara de uma corda só, tubo de órgão e percutidos, tamborim e 

Meio: Jornal Diário do Amazonas 

Editoria: Cultura Caderno: Plus Data: 02/9/2015 



cuíca, sino, reco-reco, chocalho, kalimba, theremin e será apresentado o 
estudo das ondas no espaço através da rádio Galena, ou seja, como funcionam 
as transmissões radiofônicas. 
Sesc Ciência e a exposição “Da Onda à Harmonia” 

A Sala de Ciência do Sesc AM funciona na unidade Balneário, que fica 
localizada na av. Constantinopla, s/n, bairro Planalto e é uma extensão das 
salas escolares, onde os alunos podem vivenciar na prática aquilo que 
aprendem em aula. O espaço abriga um acervo variado de equipamentos e 
suporte pedagógico para a compreensão dos fenômenos científicos por meio 
de pesquisas e experimentos na área de Ciência e Tecnologia. 
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