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Diante da grande demanda por mão de obra qualificada, o Senai Goiás reforça a oferta de vagas com atividades de for-
mação profissional por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), do governo federal, 
realizadas gratuitamente. Para este ano, a estimativa é de efetivar 24 mil matrículas nas atividades pelo Pronatec – mais do 
que o dobro do total registrado em 2012 (9,6 mil). A programação é destinada a alunos da rede pública, que estejam cursando 
o 2º ou 3º ano do ensino médio, beneficiários do programa Bolsa Família, trabalhadores de diferentes perfis e pessoas em 
situação de vulnerabilidade social. 

>> Leia mais na páginas 2 a 4

Senai oferece 24 mil vagas em 
cursos gratuitos para todo o Estado

Alex Portilho Alves, aluno 
do curso técnico em 
eletrotécnica: “Curso do 
Senai é um diferencial 
importante para quem quer 
se destacar no mercado”
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MISSÃO DO SENAI - Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a 
competitividade da indústria brasileira.

P R O N A T E C

Desempregado há dois meses, 
Delgivan Cecílio, 40 anos, apos-
ta na formação profissional para 

retornar ao mercado de trabalho. Enca-
minhado pelo Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS), ele faz o curso de pa-
nificação e confeitaria, ministrado via 
Pronatec, na Escola Senai Vila Canaã, 
em Goiânia. “Trabalhava como vende-
dor em uma distribuidora de gás, mas 
acho que vou ter maiores oportunida-
des de emprego na área de alimentos, 
que está em crescimento”, acredita. 

Colega de turma de Delgivan, Ro-
saly Pereira, 48 anos, pretende abrir o 
próprio negócio após a conclusão da 
qualificação. Beneficiária do programa 

Qualificação, trabalho e renda

Bolsa Família, ela faz doces e salgados 
para vender nas feiras livres de Goiânia. 
“Durante as aulas do curso vou apren-
dendo novas técnicas para aperfeiçoar 
meu trabalho. Com o certificado em 
mãos, terei mais confiança para mon-
tar uma lanchonete”, planeja.

Também beneficiária do Bolsa Fa-
mília, Margarida Araújo dos Santos, 
de 45 anos, conta que desde os 15 
anos sonha fazer um curso de pani-
ficação e confeitaria. “Não tinha con-
dições de pagar a qualificação, estou 
feliz pela oportunidade. Com a pro-
fissionalização, vou poder trabalhar 
com serviços de buffet em eventos.”

A implantação do Pronatec, pelo 

governo federal, visa expandir e de-
mocratizar o acesso a cursos técni-
cos e profissionais de nível médio e a 
programas de formação continuada 
para trabalhadores. A programação 
executada pelo Senai abrange cursos 
de qualificação e de habilitação téc-
nica, desenvolvidos em toda rede de 
unidades operacionais da instituição, 
localizadas nas cidades de Goiânia, 
Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio 
Verde, Itumbiara, Catalão, Mineiros, 
Quirinópolis, Niquelândia, Minaçu 
e Barro Alto, além das regiões cir-
cunvizinhas a esses municípios. Os 
participantes têm direito a lanche e 
vale-transporte.

Turma do curso de panificação e confeitaria, ministrado via Pronatec, na Escola Senai Vila Canaã, em Goiânia
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Além dos cursos desenvolvidos 
por meio do Pronatec, o Senai Goi-
ás também oferece dentro de sua 
programação própria várias ações 
de formação profissional realizadas 
gratuitamente nas modalidades de 
aprendizagem básica e técnica, quali-
ficação e de educação a distância. Das 
138.720 mil matrículas previstas para 
este ano, 69.486 mil serão em cursos 

Jovens em busca do 1º emprego

Acesso à formação profissional
gratuitos. Ano passado, 64% dos recur-
sos do Senai Goiás foram aplicados em 
atividades gratuitas. 

No momento, as unidades de edu-
cação profissional da instituição estão 
com inscrições abertas a diversos cur-
sos nas modalidades de aprendizagem 
industrial básica (gratuita), habilitação 
técnica e graduação tecnológica. As 
inscrições para o processo seletivo es-

tão abertas até o dia 30 de maio, para 
os cursos de aprendizagem e habili-
tação técnica, e até o dia 14 de junho 
para o vestibular das graduações tec-
nológicas. A lista completa dos cursos 
oferecidos pelo Senai está disponível 
no site www.senaigo.com.br. Mais 
informações pelos telefones 4002-
6213, em Goiânia, 0800 642-1313, 
para demais localidades.

Marta Nunes, aluna do técnico em química: oportunidade de acesso a um ensino de qualidade 

Com ações voltadas também 
para jovens que buscam o pri-
meiro emprego, a programação 

desenvolvida via Pronatec abrange 
segmentos industriais com alta pro-
cura por profissionais qualificados. 
Caso do setor de construção, que nos 
últimos anos passa por grande aqueci-
mento, com oferta de inúmeras vagas 
de emprego.

De olho nesse mercado em ascen-
são, Matheus Henrique, de 17 anos, 
integra turma do curso técnico em edi-

ficações, também ministrado na Escola 
Senai Vila Canaã. “A formação técnica é 
bastante valorizada no mercado de tra-
balho e o Senai é uma instituição reco-
nhecida pela qualidade de seu ensino. 
Acredito que estou no caminho certo 
para realização profissional”, avalia.

Concluinte do ensino médio em uma 
escola pública, Carita Cristiane, 17 anos, 
quer prestar vestibular para Engenharia 
Civil, mas antes de entrar na faculdade 
também optou pela formação técnica. 
“Com o curso de edificações, terei maio-

res chances de emprego e de crescer na 
área da construção”, observa.

Química industrial
Aluna do curso técnico em química 

na Unidade Integrada Sesi Senai Ni-
quelândia, Geandra Vêncio, de 17 anos, 
diz que a habilitação é o primeiro pas-
so para conseguir um bom emprego. 
“Quando concluir a programação, es-
tarei mais preparada para o mercado”.

Também aluna do técnico em quí-
mica, Marta Nunes, de 17 anos, se inte-
ressou pela área em 2011, quando fez 
a aprendizagem básica em química. 
“Resolvi prosseguir os estudos nesse 
segmento e pretendo fazer vestibular 
para engenharia química. Estou feliz 
pela oportunidade de ter acesso a um 
ensino de qualidade sem precisar pa-
gar por ele”. 

Aos 18 anos, Alex Portilho Alves, 
aluno do curso técnico em eletrotéc-
nica, também ministrado via Prona-
tec pela Unidade Integrada Sesi Senai 
Niquelândia, quer seguir carreira na 
área elétrica. “É grande a procura por 
profissionais qualificados nesse setor 
e o curso do Senai é um diferencial im-
portante para quem quer se destacar 
no mercado. A instituição é referência 
para as empresas.”



4

P E S Q U I S A

O Senai Goiás, que já era a mar-
ca mais lembrada em educa-
ção profissional na pesquisa 

Pop List, agora é também uma das 75 
empresas goianas mais admiradas, se-
gundo pesquisa realizada pelo Institu-
to Verus para O Popular. O estudo, pu-
blicado em caderno especial do jornal 
dia 28 de abril, foi feito em todo o Esta-
do e abrange organizações goianas ou 
que atuam regionalmente. Os critérios 
utilizados avaliam principalmente o 

lógica uma maneira de contribuir com 
a competitividade da indústria e o de-
senvolvimento do Estado. 

Nas últimas décadas, diante de cres-
cente demanda por mão de obra pelas 
empresas, a instituição aprimorou seu 
modelo de gestão para garantir foco 
nas áreas de atuação, ampliou a efici-
ência, expandiu a oferta de educação 
básica e profissional com velocidade, 
qualidade e de acordo com as necessi-
dades do mercado de trabalho. 

compromisso das empresas com seus 
clientes, fornecedores, funcionários, 
com o mercado em que atuam e com 
a ética empresarial.

O reconhecimento da sociedade 
não vem por acaso. Com 61 anos de 
atuação em Goiás, o Senai tem busca-
do acompanhar o avanço do segmento 
industrial, com investimentos perma-
nentes na melhoria e atualização de 
seus recursos humanos e ambientes de 
ensino, buscando na inovação tecno-

Senai entre as empresas mais admiradas

Alunos de mecânica de manutenção de máquinas: evolução da qualificação profissional e investimentos conquistam reconhecimento da sociedade
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No âmbito do Sistema Indústria, a 
ampliação e modernização das 
ações de formação profissional 

constituem para o Senai Goiás “deveres 
de casa” e acabam de classificá-lo como 
terceiro melhor no sistema de avalia-
ção Regras de Desempenho 2012. Rea-
lizado anualmente pelo Senai Nacional, 
o estudo mede resultados dos departa-
mentos regionais da instituição em in-
dicadores como ocupação de egressos 

Regional de Goiás é o 3º melhor em ranking nacional

no mercado de trabalho, satisfação das 
empresas com educação profissional, 
porcentual da receita para a gratuida-
de, índice de sustentabilidade financei-
ra e satisfação dos colaboradores.

Goiás alcançou 115 pontos e se 
destacou em 8 dos 11 indicadores ava-
liados. Pela classificação no ranking, 
o Senai goiano recebeu prêmio de R$ 
300 mil para investir em infraestrutura 
e desenvolvimento de pessoal e teve 

direito, ainda, a troféu. Os regionais de 
Mato Grosso e de Santa Catarina fica-
ram em primeiro e segundo lugares, 
respectivamente. Os resultados foram 
apresentados durante reunião de dire-
tores e superintendentes do Senai, Sesi 
e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), reali-
zada no dia 12 de abril, em Brasília.

Após quatro anos de implantação 
do Modelo de Excelência em Gestão 
(MEG), outra ferramenta de avaliação, 
baseada em critérios da Fundação Na-
cional da Qualidade (FNQ), a instituição 
também alcançou melhoria expressiva 
nos processos gerenciais a partir da 
implantação e evolução de práticas de 
gestão. Em autoavaliação do MEG, de-
senvolvido conjuntamente com o Sesi, 
o Senai Goiás obteve, no ciclo 2011-
2012, índice de 447 pontos na maturi-
dade da gestão, em ranking cujo teto 
é de mil pontos, resultado 20% supe-
rior ao ciclo 2010-2011 (373). Os crité-
rios estabelecidos pela FNQ norteiam 
a gestão das chamadas empresas de 
classe mundial – organizações cinco es-
trelas que são referências em seu setor 
de atuação.

Manoel Pereira, Maristela Nunes e Paulo Vargas, do Senai Goiás, com troféu e prêmio de R$ 300 mil

Hélia Maria  (Senai Ítalo Bologna) entrega 
material didático a participante de curso

Em sua política estratégica de ex-
pansão, o Senai Goiás inaugurou ontem 
(06) um núcleo de costura industrial des-
tinado à realização de atividades de for-
mação profissional na instituição bene-
ficente Obras Sociais do Centro Espírita 
Grupo André Luiz (Cegal), localizada no 
setor Jardim das Oliveiras, em Senador 
Canedo. Estruturado em parceria com 
a Grande Loja Maçônica e a Associação 
do Banco do Brasil, o novo ambiente 

Novo núcleo de costura industrial
de ensino oferecerá cursos na área 
do vestuário, desenvolvidos por meio 
do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico (Pronatec). A iniciativa 
prevê a qualificação de 45 pessoas da 
comunidade a cada dois meses. A pro-
gramação está a cargo da Faculdade 
de Tecnologia Senai Ítalo Bologna, de 
Goiânia, unidade referência em ações 
de educação profissional para o seg-
mento de confecção em Goiás.
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Programa de desenvolvimento

Senai e Gerdau qualificam profissionais da construção 

Homenagem 

Em parceria com a Universidade 
Corporativa Saga (Unisaga), a Faculdade 
de Tecnologia Senai de Desenvolvimento 
Gerencial (Fatesg) realiza até julho progra-
mação especial na área de gestão destina-
da à capacitação de 150 funcionários do 
Grupo Saga. Além de Goiânia, Aparecida 
de Goiânia e Anápolis, a atividade é reali-
zada também nas outras filiais da empre-
sa, localizadas em Brasília, Cuiabá (MT), 

Em parceria de âmbito nacional 
com o Senai e o Sindicato da Indústria 
da Construção (Sinduscon) de cada 
Estado, a Gerdau, líder no segmento 
de aços longos nas Américas, oferece 
o curso de capacitação em constru-
ção, ministrado gratuitamente. A ati-
vidade integra o Programa Aprimorar, 
resultado de uma aliança entre a 
Gerdau e a Agência de Cooperação 
Internacional da Alemanha (GIZ), 

Em comemoração a 45 anos dedicados ao magistério, o diretor de Educação 
e Tecnologia do Sesi e Senai Goiás, Manoel Pereira da Costa, foi homenageado 
pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), em sessão solene realizada no dia 
27 de março, na Casa da Indústria. Integrante do CEE desde 2002, ele preside a 
Câmara de Educação Profissional do conselho. A homenagem foi prestigiada 
por familiares, conselheiros e funcionários do Sistema Fieg.

Manoel (5º da esquerda para a direita) com familiares e diretores do Sistema Fieg

Uberlândia (MG), Porto Velho (RO) e São 
Luís (MA), onde é desenvolvida em par-
ceria com unidades Senai desses Estados. 
Com carga horária de 192 horas, o curso 
abrange as disciplinas de administração 
do tempo, ética no trabalho, planejamen-
to financeiro, técnicas para falar em públi-
co, código de defesa do consumidor, in-
formática operacional, português – regras 
e aplicações, e matemática aplicada.

que promove ações em toda a cadeia 
do aço. Voltado para profissionais que 
já atuam no mercado de construção e 
para jovens interessados em se capa-
citar para o primeiro emprego, o pro-
grama busca desenvolver mão de obra 
especializada em execução de arma-
ções em aço. Com aulas realizadas por 
professores do Senai, o curso é dividido 
em dois módulos com conteúdo teóri-
co e prático. Ao final da capacitação, os 

participantes recebem certificados e 
têm a oportunidade de encaminha-
mento para estágios e empregos em 
construtoras. Referência em forma-
ção de profissionais para o setor, a 
Escola Senai Vila Canaã, de Goiânia, é 
responsável pela realização da capa-
citação em Goiás. Dentro da progra-
mação, a unidade ministra os cursos 
de armador de ferragens e de super-
visor de armação de ferragens. 


