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SENAC BARREIRAS



As vagas em todos os cursos são 

limitadas e preenchidas por 

ordem de chegada. 

VAGAS LIMITADAS

Inscrições
a partir de 05/06

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Os cursos podem ser adiados e/ou cancelados, caso não haja 
número suficiente de alunos para  sua realização.

A inscrição ocorre de forma presencial na unidade do Senac onde 
o curso será  oferecido. Para efetuar a inscrição, é necessário a 
apresentação da Carteira de Identidade, CPF - Comprovante de 
Escolaridade, Certificação Profissional, quando solicitado, e 
Comprovante de Residência.

Para realização da matrícula, os alunos menores de 18 anos, devem 
estar acompanhados por responsável legal. A apresentação dos 
documentos pessoais (RG, CPF e comprovante de residência), do 
aluno e seu responsável é imprescindível.

BENEFÍCIO EXCLUSIVO (SÓ PARA COMERCIÁRIOS)

Receba 20% de desconto nos cursos oferecidos pelo SENAC 
(desconto não cumulativo) apresentando original e cópia da 
Carteira Social SESC.
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COMÉRCIO

Técnicas de Operação de Supermercado - 40h | R$ 65,00.

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
20 a 31.08 (2ª a 6ª) 14h às 18h Barreiras

Operações nos diversos setores de supermercado adotando conceitos de higiene na mani-
pulação de produtos perecíveis, exposição e reposição de mercadorias, organização de es-
toques, empacotamento e operação de caixa, técnicas e merchandising no ponto de venda, 
utilização de técnicas específicas para prevenção de riscos à saúde e segurança, bem como 
promover maior satisfação aos clientes.

Locais de Trabalho: supermercados e/ou estabelecimentos similares.

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Completo.
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Oratória: Comunicação e Técnicas de Apresentação - 20h | R$ 60,00

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
13 a 27.08 (2ª a 4ª) 19h às 22h Barreiras

Desenvolvimento e aperfeiçoamento das técnicas para a comunicação oral aplicando exer-
cícios de dicção, voz e oratória para fortalecimento da auto-estima e aprimoramento da 
capacidade de comunicação em público.

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Completo.

O Impacto da Escrita no Ambiente de Trabalho - 4h

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
15.08 (quarta-feira) 14h às 18h Barreiras

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Obs.: Inscrição mediante a entrega de 01 kit de higiene pessoal (01 creme dental + 
01 escova de dentes) para doação à instituição de caridade.

COMUNICAÇÃO

OFICINAS E PALESTRAS de Comunicação
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GESTÃO

Práticas de Secretariado - 40h | R$ 75,00

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
06 a 17.08 (2ª a 6ª) 14h às 18h Barreiras

Desenvolvimento de competências técnicas para atuação como Secretária/Recepcionista 
em uma perspectiva moderna, visando à melhoria do desempenho profissional.

Locais de Trabalho: empresas públicas e privadas.

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Completo.

Técnicas de Atendimento e Recepção - 40h | R$ 75,00

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
09 a 30.07 (2ª a 4ª) 8h às 12h Barreiras

Desenvolvimento das técnicas para atuar nos serviços de atendimento e recepção de clien-
tes, desempenhando as funções com autonomia e eficácia.

Locais de Trabalho: empresas públicas e/ou privadas.

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Completo.
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POSSUI A CARTEIRA 
SOCIAL SESC?
Apresente original e cópia,
no ato da matrícula, e tenha
20% de desconto* nos cursos 
do SENAC.

Acesse o nosso site:

www.ba.senac.br

*desconto não cumulativo. Para cursos EAD consulte política de 
desconto no site: http://ead.senac.br/politica-de-descontos-rede-ead-senac/
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Técnicas de Pós-Venda - 20h | R$ 75,00

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
16 a 30.07 (2ª a 4ª) 19h às 22h Barreiras

Conhecimento e compreensão das técnicas de pós vendas e aplicação de acordo com o 
ramo de atividade.

Locais de Trabalho: empresas comerciais e de serviços, indústrias, clínicas ou hospitais.

Pré-requisitos: maiores de 16 anos. Ensino Fundamental Completo.

O Processo Administrativo: Planejamento, Organização e Controle - 4h

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
29.08 (quarta-feira) 14h às 18h Barreiras

Pré-requisitos: maiores de 14 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Obs.: Inscrição mediante a entrega de 01 kit de higiene pessoal (01 creme dental + 
01 escova de dentes) para doação à instituição de caridade.

OFICINAS E PALESTRAS de Gestão

Técnicas de Negociação - 20h | R$ 75,00

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
11 a 25.07 (2ª a 4ª) 19h às 22h Barreiras

Aperfeiçoamento profissional para a negociação de produtos e serviços, nas mais diversas 
situações comerciais, orientando para o exercício de técnicas de negociação adequadas às 
situações do cotidiano.

Locais de Trabalho: empresas comerciais e de serviços.

Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Ensino Médio Incompleto.
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ENDEREÇO DO SENAC EM BARREIRAS

NÚCLEO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - BARREIRAS

Avenida Getúlio Vargas, nº 134 – Centro Histórico

(77) 3611-9401

INFORMÁTICA

Informática Básica - Windows, Word, Excel, Power Point e Internet - 100h |
2x de R$ 100,00 no boleto (Entrada + Parcelas).

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
16.07 a 22.08 (2ª a 6ª) 14h às 18h Barreiras

Utilização e personalização de sistemas operacionais; produção e formatação de textos; 
geração de planilhas e gráficos; criação e edição de slides; conhecimento e utilização dos 
recursos da Internet de forma segura.

Pré-requisitos: maiores de 14 anos. Ensino Fundamental Incompleto.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 200,00.

Informática para Concursos - 50h | 2x de R$ 45,00 no boleto (Entrada + 
Parcelas).

PERÍODO HORÁRIO LOCAL
09.07 a 14.08 (2ª a 4ª) 19h às 22h Barreiras

Conceitos e modos de utilização das tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos 
de informática para aplicação dos conhecimentos em concursos públicos.

Pré-requisitos: maiores de 18 anos. Ensino Médio Completo.

Outras formas de pagamento: à vista R$ 90,00.





Conheça também o nosso
portal de cursos:

ba.senac.br/cursos

(77) 3611-9401
Serviço de Informação Senac

www.ba.senac.br

/SenacBahia /senacbahia
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