
Senai Valinhos tem vagas disponíveis para cursos 
profissionalizantes com início a partir de julho 

 
A Escola Senai de Valinhos dispõe de algumas vagas em dezesseis cursos de  
Formação Inicial e Continuada programados para início  a partir do mês de julho. 
 

Cursos com início em julho 
Áreas 

Tecnológicas 
Títulos 

Construção Civil Desenho de Estruturas de Edificações 

Saúde e 
Segurança no 
Trabalho 

NR 5 -  Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA 

Metalmecânica 
 

Automação Pneumática Industrial 

Programação e Operação de Centro de Usinagem CNC 

Solidworks 

Cursos com início em agosto 

Áreas 
Tecnológicas 

Títulos 

Logística NR 11 - Operação de Empilhadeira 

 
Saúde e 
Segurança no 
Trabalho 

NR-10 Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade 

NR-33 Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinado 

NR-35 Segurança nas Atividades com Trabalho em Altura 

NR-35 Segurança nas Atividades com Trabalho em Altura 
(Reciclagem) 

Cursos com início em setembro 

Áreas 
Tecnológicas 

Títulos 

Logística 
NR 11 - Operação de Empilhadeira  

NR 11 - Operação de Empilhadeira - Reciclagem 

Metalmecânica 
Automação Hidráulica Industrial 

Desenho Técnico Mecânico 

Saúde e 
Segurança no 
Trabalho 

NR-10 Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade - 
Reciclagem 

NR-10 Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) - 
Reciclagem 

Gráfica Tratamento de Imagem para Flexografia 

 

As vagas são direcionadas a jovens e adultos que necessitam de capacitação 
para ingressar no mercado de trabalho ou querem se atualizar tecnologicamente. 
A carga horária dos cursos varia de 8 a 120 horas/aulas e os valores oscilam entre 
R$ 190 e R$ 1.446. Os Cursos de Formação Continuada têm caráter 
profissionalizante  e propiciam capacitação profissional, de forma rápida e efetiva, 
em mais de 50 ocupações industriais. Também atendem às necessidades de 
especialização tecnológica dos profissionais já inseridos no mercado de trabalho. 



 
As atividades serão desenvolvidas na nova Escola Senai de Valinhos que conta 
com áreas tecnológicas alinhadas às principais demandas industriais de Valinhos 
e de Vinhedo, municípios de atendimento da unidade escolar.  O novo prédio 
está  localizado à Rua Artur Fernandes Querido, 55 no bairro Santo Antônio, 
próximo ao Shopping Valinhos. 
 
As inscrições estão abertas e poderão ser feitas, unicamente on-line, através do 
site  www.valinhos.sp.senai.br/cursos 
 
As informações referentes ao processo de matrículas/inscrições, perfil e pré- 
requisitos dos cursos constam do Catálogo de Cursos de Formação Inicial e 
Continuada disponível na secretaria escolar ou no site  www.sp.senai.br/valinhos 
 
A Secretaria da Escola Senai de Valinhos tem atendimento de segunda a sexta-
feira das 7h30 às 20h e aos sábados das 8 às 12 e das 13 às 16h. Mais 
informações pelo telefone (19) 3829-7800. 
 
O que são os cursos 
 
Automação Hidráulica Industrial – O curso tem por objetivo o desenvolvimento 
de conhecimentos e habilidades básicas referentes aos componentes hidráulicos 
utilizados em máquinas, equipamentos e dispositivos. É destinado a interessados 
que tenham concluído o Nível Fundamental e idade mínima de 16 anos completos. 
O programa tem a duração de 40 horas e será desenvolvido às terças e quintas-
feiras das 18 às 22 horas no período de 14 de setembro a 19 de outubro. 
Valor do investimento: R$ 480,00 parcelados no boleto (3) ou no cartão (5) 
 
Automação Pneumática Industrial – O curso tem por objetivo o desenvolvimento 
de conhecimentos e habilidades básicas referentes aos componentes 
pneumáticos utilizados em máquinas, equipamentos e dispositivos. É destinado a 
interessados que tenham concluído o Nível Fundamental e idade mínima de 16 
anos completos. 
O programa tem a duração de 60 horas e será desenvolvido às terças e quintas-
feiras das 18 às 22 horas no período de 20 de julho a 12 de setembro. 
Valor do investimento: R$ 609,00 parcelados no boleto (3) ou no cartão (5) 
 
Desenho de Estruturas de Edificações - O curso tem por objetivo o 
desenvolvimento de competências relativas à execução de desenhos de 
estruturas de concreto armado de edificações, atendendo as normas de desenho 
técnico. Os requisitos para o curso são Nível Fundamental completo, idade 
mínima de 16 anos e comprovação de conhecimentos e experiências anteriores 
referentes à elaboração de desenho de edificações, adquiridos em outros cursos, 
no trabalho ou em outros meios informais.  
O curso tem a duração de 40 horas com aulas aos sábados, das 13 às 17 horas, e 
será desenvolvido no período de 22 de julho a 30 de setembro. 
Valor do investimento: R$ 500,00 parcelados no boleto (2) ou no cartão (4) 



 
Desenho Técnico Mecânico – O curso visa o desenvolvimento de competências 
relativas à interpretação e elaboração de desenhos de peças e conjuntos 
mecânicos, utilizando instrumentos de desenho e seguindo normas técnicas.  Os 
requisitos para o curso são Nível Fundamental completo, ter no mínimo 16 anos e 
comprovar conhecimentos e experiências anteriores referentes a esse 
aperfeiçoamento, adquiridos em outros cursos, no trabalho ou em outros meios 
informais. 
O curso tem duração de 84 horas e será desenvolvido  às segundas, terças e 
sextas-feiras das  18h50 às 21h50 no período de 25 de setembro a 4 de 
dezembro. 
Valor do investimento: R$ 900,00 parcelados no boleto (5) ou no cartão (7) 
 
NR-05 CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - O curso tem por 
objetivo proporcionar qualificação de nível básico a profissionais que atuarão, 
como membros da CIPA, na prevenção de acidentes do trabalho e de doenças 
profissionais do trabalho, de forma a evitar acidentes e a preservar as boas 
condições do ambiente de trabalho, encorajando a prática de segurança de 
maneira preventiva em atendimento à Norma Regulamentadora NR-5. É destinado 
a empregado de empresa e membro da CIPA,  com idade mínima de 16 anos e  
que tenha concluído a 5ª série do Nível Fundamental. O curso tem a duração de 
20 horas com aulas de segunda a sexta-feira das 18 às 22 horas e será 
desenvolvido no período de 31 de julho  a 4 de agosto. 
Valor do investimento: R$ 280,00 em parcela única no boleto ou no cartão (2) 
 
NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade –   O curso tem 
por objetivo estabelecer requisitos e condições mínimas para implementação  de 
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a 
saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em instalações 
elétricas e serviços com eletricidade. É destinado a interessados maiores de 18 
anos que tenham concluído a 5ª série do Nível Fundamental e curso de 
qualificação na área eletroeletrônica ou  que comprovem experiências anteriores. 
O curso tem a duração de 40 horas com aulas de segunda a sexta-feira das 18 às 
22h e será realizado no período de 7  a 18  de agosto. 
Valor do investimento: R$ 480,00 parcelados no boleto (2) ou no cartão (4) 
 
NR-10 Segurança em Instalações e Serviços de Eletricidade – Reciclagem    
O curso tem por objetivo estabelecer requisitos e condições mínimas para 
implementação  de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a 
garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, 
interajam em instalações elétricas e serviços com eletricidade. É destinado a 
interessados maiores de 18 anos que tenham concluído a 5ª série do Nível 
Fundamental e o curso NR-10 Segurança em Instalações e Serviços em 
Eletricidade.  O curso tem a duração de 20 horas com aulas de segunda a sexta-
feira das 18 às 22h e será realizado no período de 11  a 15  de setembro. 
Valor do investimento: R$ 240,00 parcelados no boleto (1) ou no cartão (2) 
 



NR-10 Segurança no Sistema Elétrico de Potência (SEP) - Reciclagem  
O curso tem por objetivo avaliar, prevenir e controlar os riscos profissionais 
decorrentes do trabalho com eletricidade no sistema elétrico de potência e em 
suas proximidades, conforme prescrições da NR 10, nas fases de geração, 
transmissão, distribuição e consumo, incluindo as etapas de projeto, construção, 
montagem, operação, manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos 
realizados em suas proximidades.. É destinado a interessados maiores de 18 anos 
que tenham concluído a 4ª série do Nível Fundamental e o curso de Segurança no 
Sistema Elétrico de Potência (SEP). O programa tem a duração de 20 horas com 
aulas de segunda a quarta-feira das 18 às 22h e será realizado no período de 4  a 
18  de setembro. 
Valor do investimento: R$ 280,00 parcelados no boleto (1) ou no cartão (2) 
 
NR-11 Operação de Empilhadeira – Destina-se a todos os interessados em 
adquirir conhecimentos e habilidades na operação de empilhadeira convencional 
em atendimento à NR-11 e que tenham no mínimo 18 anos, concluído a 4ª série 
do Ensino Fundamental e Carteira Nacional de Habilitação (categorias B, C, D ou 
E). 
O curso tem carga horária de 32 horas e as aulas teóricas e práticas serão 
desenvolvidas aos sábados das 8 às 17 horas de 19 de agosto a 16 de setembro 
e de 23 de setembro a 21 de outubro.  As turmas noturnas serão desenvolvidas de 
segunda a quinta-feira das 18h50 às 21h50 e estão programadas de 8 a 24 de 
agosto, de 28 de agosto a 14 de setembro e de 27 de setembro a 17 de outubro. 
Valor do investimento: R$ 440,00 parcelados  no boleto (2)  ou no cartão (4) 
 
NR-11 Operação de Empilhadeira – Reciclagem - Destina-se a todos os 
interessados em adquirir conhecimentos e habilidades na operação de 
empilhadeira convencional em atendimento à NR-11 e que tenham no mínimo 18 
anos, Carteira Nacional de Habilitação (categorias B, C, D ou E),  concluído a 4ª 
série do Ensino Fundamental e o curso de NR-11- Operação de Empilhadeira. O 
programa de reciclagem tem carga horária de 16 horas e as aulas teóricas e 
práticas serão desenvolvidas de segunda a quinta-feira das 18h50 às 21h50 e 
estão programadas de 18 a 26 de setembro. 
Valor do investimento: R$ 240,00 parcelados  no boleto (1)  ou no cartão (2) 
 
NR-33 Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaço Confinado - O curso tem 
por objetivo estabelecer requisitos e condições mínimas para implementação  de 
medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a 
saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em espaços 
confinados. É destinado a interessados maiores de 18 anos que tenham concluído 
a 5ª série do Nível Fundamental e que comprovem experiências anteriores 
referentes a trabalhos que direta ou indiretamente são executados em espaços 
confinados, adquiridos em outros cursos, no trabalho ou em outros meios 
informais. O curso tem a duração de 16 horas com aulas às segundas, terças, 
quintas e sextas-feiras das 18 às 22h e será realizado no período de 21  a 25  de 
agosto. 
Valor do investimento: R$ 240,00 parcelados no boleto (1) ou no cartão (2) 



 
NR-35 Segurança nas Atividades com Trabalho em Altura - O curso tem por 
objetivo conscientizar e desenvolver competências para trabalhos seguros em 
alturas, garantindo a integridade física e a saúde dos envolvidos nas atividades. É 
destinado a interessados maiores de 18 anos que tenham concluído a 4ª série do 
Nível Fundamental. O curso tem a duração de 8 horas com aulas às segundas e 
terças-feiras das 18 às 22h e será realizado no período de 28  a 29  de agosto. 
Valor do investimento: R$ 190,00 parcelados no boleto (1) ou no cartão (2) 
 
NR-35 Segurança nas Atividades com Trabalho em Altura – Reciclagem 
O curso tem por objetivo reforçar as competências para trabalhar de forma segura  
e garantir a segurança e a saúde dos envolvidos nas atividades com trabalhos em 
altura. É destinado a interessados maiores de 18 anos que tenham concluído a 4ª 
série do Nível Fundamental. O curso tem a duração de 8 horas com aulas às 
quartas e quintas-feiras das 18 às 22h e será realizado no período de 30  a 31  de 
agosto. 
Valor do investimento: R$ 190,00 parcelados no boleto (1) ou no cartão (2) 
 
 
Programação e Operação de Centro de Usinagem CNC - O curso tem por 
objetivo o desenvolvimento de competências para operar e programar Centro de 
Usinagem a CNC (Comando Numérico Computadorizado). É destinado a 
interessados que tenham concluído o Nível  Fundamental, idade mínima de 16 
anos completos e concluído a qualificação profissional Mecânico de Usinagem em 
Máquinas Convencionais ou comprovem conhecimentos e experiências anteriores 
referente a este aperfeiçoamento, adquiridos em outros cursos, no trabalho ou em 
outros meios informais. O programa tem a duração de 120 horas com aulas  às 
segundas, terças e quintas-feiras das 18 às 22 horas e será desenvolvido no 
período de 24 de julho a 2 de outubro. 
Valor do investimento: R$ 1.446,00  parcelados no boleto (6) ou no cartão (8) 
 
Solidworks – O curso tem por objetivo o desenvolvimento de competências 
relativas à elaboração de modelagem de desenhos de projetos e a modificação 
dos mesmos, utilizando ferramentas típicas da área, visando a alteração das 
características do produto e a melhoria de sua função, de acordo com normas e 
especificações técnicas. Os requisitos para o curso são Nível Fundamental 
completo, idade mínima de 16 anos e comprovação de conhecimentos e 
experiências anteriores de informática e desenho, adquiridos em outros cursos, no 
trabalho ou em outros meios informais.  
O curso tem duração de 80 horas e será desenvolvido às segundas, terças  e 
sextas-feiras das  18 às 22 horas no período de 31de julho a 15 de setembro. 
Valor do investimento: R$ 960,00 parcelados no boleto (6) ou no cartão (8) 
             
Tratamento de Imagem para Flexografia - O curso tem por objetivo o 
desenvolvimento de competências para realização de operações voltadas à 
edição e tratamento de imagens impressas em flexografia para compreensão das 
características específicas destes sistemas de impressão e realização dos ajustes 



necessários para a sua adequação. É destinado a interessados que tenham 
concluído o Nível  Fundamental, idade mínima de 16 anos completos e que 
tenham conhecimentos de informática. O programa tem a duração de 32 horas 
terá aulas  aos sábados das 8 às 17 horas e será desenvolvido no período de 16 
de setembro a 2 de outubro. 
Valor do investimento: R$ 1.000,00 parcelados no boleto (2) ou no cartão (6) 
 
 
 
Informações e inscrições: 
Escola Senai de  Valinhos 
Rua Artur Fernandes Querido, 55 – Santo Antonio - Valinhos 
Telefone: 3829-7800 
Site: www.sp.senai.br/valinhos 
Atendimento da secretária: segunda a sexta-feira das 7h30 às 20h e sábados das 
7h30 às 12 e das 13 às 16h. 
 
 
 
 
 
 

 


