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ANEXO V 

DETALHAMENTO DO CURSO 
 

CURSO: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 160 horas 

EIXO TECNOLÓGICO / SEGMENTO 

Gestão e Negócios / Gestão 
TIPO DE CURSO 

Qualificação Profissional 

REQUISITOS DE ACESSO  

Escolaridade: Ensino Médio incompleto: Idade mínima: 15 anos 

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

O Assistente administrativo é o profissional que realiza atividades de apoio administrativo 

relacionadas aos processos de gestão de pessoas, logística, marketing, comercialização, finanças 

e do jurídico de uma organização, atendendo à solicitação de clientes internos e externos. Este 

profissional atua em organizações dos segmentos de comercio de bens, serviços e turismo e nos 

demais setores da economia, em organizações públicas e privadas, relacionando-se com equipes 

dos diversos setores da organização. O Assistente Administrativo qualificado pelo Senac tem 

como Marcas Formativas: domínio técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, 

sustentável e colaborativa, com foco em resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da 

Instituição com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao 

mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. Essa perspectiva propicia o comprometimento do 

aluno com a qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre 

sua atuação profissional e sobre sua capacidade de transformação da sociedade. A ocupação está 

situada no eixo tecnológico Gestão e Negócios, cuja natureza é “gerir”, e pertence ao segmento 

de Gestão.  

Competências  

1. Organizar e executar atividades de apoio aos processos da organização.  

2. Elaborar, organizar e controlar documentos da Organização. 

UNIDADES CURRICULARES C/H 

UC1 - Organizar executar atividades de apoio aos processos da organização 84 horas 

UC2 - Elaborar, organizar e controlar documentos da organização 60 horas 

UC3 - Projeto integrador assistente administrativo 16 horas 

C/H TOTAL 160 horas 
 

CURSO: COSTUREIRO 212 horas 

EIXO TECNOLÓGICO / SEGMENTO 

Produção Cultural Design/ Moda 
TIPO DE CURSO 

Qualificação Profissional 

REQUISITOS DE ACESSO  

Escolaridade: Ensino Fundamental-II incompleto / Idade mínima: 16 anos completos ate ato da 

matricula  

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

O costureiro é o profissional que realiza procedimentos de corte, montagem, costura e 

acabamento de peças do vestuário masculino, feminino e infantil em tecidos planos, a partir de 

uma ficha técnica, molde e peça-piloto. Trabalha como autônomo ou como empregado na 

indústria da confecção, em facções, no comércio, em ateliês pequenos ou de alta costura. 

Relaciona-se com clientes, fornecedores e demais profissionais que demandem serviços de 

costura, contribuindo para o trabalho em equipe, a satisfação e a fidelização do cliente. O 

profissional Costureiro, formado pelo Senac, tem como Marcas Formativas: domínio técnico 

científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, atuando com foco em 

Nome do Curso resultados. Estas Marcas Formativas reforçam o compromisso da Instituição 
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com a formação integral do ser humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do 

trabalho e ao exercício da cidadania. Esta perspectiva propicia o comprometimento do aluno com 

a qualidade do trabalho, o desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação 

profissional e sobre sua capacidade de transformação da sociedade. A ocupação está situada no 

eixo tecnológico Produção Cultural e Design, cuja natureza é “criar” e pertence ao segmento 

Moda. 

Competências 

1. Planejar e realizar procedimentos de cortes de tecidos planos; 

2. Organizar e realizar montagem de peças do vestuário masculino, feminino e infantil; 

3. Realizar procedimentos de costura e acabamento de peças do vestuário masculino, feminino e 

infantil. 

UNIDADES CURRICULARES C/H 

UC1: Planejar e realizar procedimentos de cortes de tecidos planos 36 horas 

UC2: Organizar e realizar montagem de peças do vestuário masculino, feminino 

e infantil 
48 horas 

UC3: Realizar procedimentos de costura e acabamento de peças do vestuário 

masculino, feminino e infantil 
108 horas 

UC4: Projeto integrador costureiro 20 horas 

C/H TOTAL 212 horas 
  

CURSO: MANICURE E PEDICURE 160 horas 

EIXO TECNOLÓGICO / SEGMENTO 

Ambiente e Saúde / Beleza 
TIPO DE CURSO 

Qualificação Profissional 

REQUISITOS DE ACESSO  

Escolaridade: Ensino Fundamental II incompleto (completo até o 5º ano ou 4ª série do Ensino 

Fundamental). Idade mínima: 18 anos 

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

O profissional de manicure e Pedicure é responsável pelo embelezamento de mãos e pés, atuando 

em salões ou institutos de beleza, clínicas de estética, spas e domicílios, como profissional 

autônomo, prestador de serviços ou empregado. Esse profissional realiza procedimentos de 

higienização, remoção do esmalte, modelagem, cutilagem, hidratação, esmaltação e decoração de 

unhas, bem como organiza atividades relacionadas à estrutura e ao funcionamento do processo 

de trabalho. Suas atividades são desenvolvidas em conformidade com as normas da vigilância 

sanitária, com postura e comportamento ético, interagindo com fornecedores e outros 

profissionais de beleza. Respeita as necessidades do cliente, contribuindo para a sua satisfação e 

fidelização. O profissional qualificado pelo Senac tem como marcas formativas: domínio 

técnico-científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, com foco em 

resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da Instituição com a formação integral do ser 

humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. 

Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, o 

desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e sobre sua 

capacidade de transformação da sociedade. A ocupação está situada no eixo tecnológico 

Ambiente e Saúde, cuja natureza é “cuidar” e que pertence ao segmento de beleza. No Brasil, o 

exercício profissional é reconhecido pela Lei nº 12.592, de 18 de janeiro de 2012. 

A seguir as competências que compõem o perfil de manicure e pedicure: 

1. Organizar o ambiente e os processos de trabalho de manicure e pedicure; 

2. Embelezar mãos e pés. 

UNIDADES CURRICULARES C/H 
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UC1: Organizar o ambiente e os processos de trabalho de manicure e pedicure 36 horas 

UC2: Embelezar mãos e pés 108 horas 

UC3: Projeto Integrador em Serviços de Manicure e Pedicure 16 horas 

C/H TOTAL 160 horas 
 

 
 

CURSO: CABELEIREIRO ASSISTENTE 200 horas 

EIXO TECNOLÓGICO / SEGMENTO 

Ambiente e Saúde / Beleza 
TIPO DE CURSO 

Qualificação Profissional 

REQUISITOS DE ACESSO  

Escolaridade: Ensino Fundamental Incompleto / Idade mínima: 18 anos completos ate ato da 

matricula. 

CURSO: OPERADOR DE COMPUTADOR 196 horas 

EIXO TECNOLÓGICO / SEGMENTO 

Informação E Comunicação / Informática 
TIPO DE CURSO 

Qualificação Profissional 

REQUISITOS DE ACESSO  

Escolaridade: Ensino Fundamental-II incompleto. Idade Mínima: 15 anos completos no ato da 

matricula.  

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

O Operador de Computador instala, configura e opera sistemas operacionais cliente, aplicativos 

de escritório e periféricos, bem como organiza a entrada e saída de dados em sistemas de 

informação. Atua conforme procedimentos técnicos de qualidade e atento às normas e políticas 

de segurança da informação e de respeito à propriedade intelectual. Trabalha em equipe, 

orientando-a quanto à utilização dos principais aplicativos de escritório. Estabelece relações 

interpessoais construtivas e compreende o contexto em que está inserido, demonstrando 

capacidade propositiva e criativa. Atua em organizações públicas e privadas de qualquer 

segmento, tais como das áreas de comércio, serviços, indústria, consultoria, ensino e pesquisa, 

por meio da prestação de serviços temporários ou contrato efetivo. O Operador de Computador, 

qualificado pelo Senac, tem como Marcas Formativas: domínio técnico-científico, visão crítica, 

atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, atuando com foco em resultados. Essas 

Marcas Formativas reforçam o compromisso da Instituição com a formação integral do ser 

humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. 

Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, o 

desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e sobre sua 

capacidade de transformação da sociedade. A ocupação está situada no eixo tecnológico 

Informação e Comunicação, cuja natureza é “comunicar” e pertence ao segmento de Informática. 

Competências: 

• Instalar e configurar sistemas operacionais cliente, aplicativos de escritório e periféricos; 

• Operar sistemas operacionais cliente, aplicativos de escritórios e periféricos. 

UNIDADES CURRICULARES C/H 

UC1: Instalar e configurar sistemas operacionais cliente, aplicativos de escritório 

e periféricos 
72 horas 

UC2: Operar sistemas operacionais cliente, aplicativos de escritórios e 

periféricos  
108 horas 

UC3: Projeto Integrador Operador de Computador 16 horas 

C/H TOTAL 196 horas 
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PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

Profissional do Eixo Ambiente e Saúde, segmento beleza que realiza higienização, escavação, 

cortes de linhas simples e métodos de aplicação de hidratação e coloração dos cabelos, utilizando 

produtos e equipamentos adequados as técnicas de embelezamento, considerando as tendências 

da moda e respeitando os limites éticos. Poderá atuar em salões de beleza, clinicas de estéticas, 

ou spas ou ainda, trabalhar de forma autônoma. 
COMPONENTES CURRICULARES C/H 

INTRODUÇÃO AO MUNDO DO TRABALHO  40h 

NOÇÕES DE HIGIENE PESSOAL E PROFISSIONAL  20h 

TECNICAS DE EMBELEZAMENTO E TRATAMENTO CAPILAR  140h 
C/H TOTAL 200h 

 
CURSO: VENDEDOR 160 horas 

EIXO TECNOLÓGICO / SEGMENTO 

Gestão e Negócios / Comércio 
TIPO DE CURSO 

Qualificação Profissional 

REQUISITOS DE ACESSO  

Escolaridade: Ensino Fundamental completo / Idade mínima: 15 anos completos até ato da 

matricula. 

PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO 

O vendedor é o profissional que promove e vende mercadorias, produtos e serviços no varejo e 

atacado de todos os setores da economia, presencialmente ou a distância (e-commerce). Esse 

profissional identificará as necessidades e desejos do cliente, aplicando as etapas de pré-venda, 

venda e pós-venda.  

Atua como vendedor interno ou externo, em horário flexível, inclusive em fins de semana e 

feriados, podendo ser autônomo ou contratado. Trabalha em equipe, interagindo com funcionários 

de outros setores e contribuindo para a satisfação e fidelização do cliente. 

O profissional vendedor qualificado pelo Senac tem como marcas formativas: domínio técnico-

científico, visão crítica, atitude empreendedora, sustentável e colaborativa, atuando com foco em 

resultados. Essas marcas reforçam o compromisso da Instituição com a formação integral do ser 

humano, considerando aspectos relacionados ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania. 

Essa perspectiva propicia o comprometimento do aluno com a qualidade do trabalho, o 

desenvolvimento de uma visão ampla e consciente sobre sua atuação profissional e sua capacidade 

de transformação da sociedade. 

A ocupação está situada no eixo tecnológico Gestão e Negócios, cuja natureza é “gerir”, e 

pertence ao segmento Comércio.  

A seguir estão as competências que compõem o perfil do vendedor: 

1. Planejar e organizar ações de venda; 

2. Realizar a venda; 

3. Realizar ações de pós-venda. 

UNIDADES CURRICULARES C/H 

UC1: Planejar e organizar ações de venda 48 horas 

UC2: Realizar a venda 60 horas 

UC3: Realizar ações de pós-venda 36 horas 

UC 4: Projeto Integrador 16 horas 

C/H TOTAL 160 horas 

 
 


