CAPACITA MAIS
Projeto
municipal de
oferta de vagas
em cursos de
qualificação
profissional
Parceria:

2022

O QUE É?
Um projeto da Prefeitura de Patos
de Minas, em parceria com o
SENAC - Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial, que vai
ofertar mais de 1.400 vagas
gratuitas em cursos técnicos e de
qualificação profissional, durante o
ano de 2022.

Você não vai
perder essa
chance, vai?!

QUEM PODE PARTICIPAR?
Qualquer pessoa residente no município,
em áreas urbanas e rurais, interessada
em se qualificar para o trabalho, que:
- atenda aos critérios de idade e
escolaridade definidos para cada curso;
- tenha renda per capita (por pessoa)
mensal de até dois salários mínimos;
- realize sua inscrição dentro do prazo,
seja selecionada para o curso e tenha
sua matrícula efetivada pelo SENAC.

atenção!
Para todos os cursos,
terão prioridade de acesso:
- pessoas com deficiência,
- pessoas inscritas no Cadastro Único,
com cadastro atualizado,
seguindo os critérios de renda
(menor para maior).

COMO PARTICIPAR?
As inscrições para os cursos serão
abertas no dia 9 de maio de 2022,
segunda-feira, a partir das 12h, e
permanecerão até o mês de
outubro deste ano.
Quando um curso for iniciado e/ou
concluído, não haverá mais no
formulário de inscrição a opção
para se inscrever nesse curso.

Se Liga!
Está disponível um CATÁLOGO DE
CURSOS, com informações sobre
requisitos, data prevista para início,
horário e duração de cada curso.
O interessado deverá verificar qual
é o curso de seu interesse.
Caso o curso que queira fazer já
tenha sido iniciado ou a turma
esteja completa, o candidato
deverá mencionar o curso
que gostaria de fazer no item
"Outros cursos de interesse"
no formulário de inscrição.

COMO PARTICIPAR?
As inscrições poderão ser feitas
acessando o link:
https://docs.google.com/forms/d/1
GJ3UFpN4WNxrjE2QVw67Z4XzLE0
t8t_mbMCU9YgLk7Q/edit
É preciso que o candidato
preencha todos os campos com
atenção.
Após o preenchimento, clique em
"ENVIAR" para efetivar sua
inscrição.

COMO SERÁ A
SELEÇÃO DOS
INSCRITOS?
A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social receberá todas
as inscrições e conduzirá a seleção
conforme os requisitos de cada curso,
buscando atender o público prioritário
do projeto: pessoas com deficiência e
pessoas inscritas no Cadastro Único,
com cadastro atualizado,
seguindo os critérios de renda
(menor para maior).

COMO SERÁ A
SELEÇÃO DOS
INSCRITOS?
A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social encaminhará os
nomes dos candidatos selecionados
para a equipe do SENAC e entrará em
contato com os selecionados solicitando
que se dirijam, presencialmente, com
sua documentação para efetivar sua
matrícula no SENAC.

COMO SERÁ A
SELEÇÃO DOS
INSCRITOS?
O preenchimento do Formulário de
Inscrição não garante a vaga no curso.
O candidato deverá aguardar o contato
da equipe da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social e do SENAC
para confirmação da matrícula.

COMO SERÁ A
SELEÇÃO DOS
INSCRITOS?
Vale ressaltar que as pessoas que NÃO
tem Cadastro Único podem se inscrever
e participar do processo seletivo. Após o
atendimento do público prioritário,
todas as vagas remanescentes serão
disponibilizadas para os interessados em
geral, desde que atendam ao critério de
ter renda mensal per capita (por pessoa)
de até dois salários mínimos.

importante!
É fundamental que o telefone
de contato informado no
formulário esteja correto
para que a equipe da
Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social
confirme a inscrição.
Informe todos os números de
contato ao preencher o
formulário de inscrição,
inclusive identificando o
número vinculado ao
whatsapp.

QUAL A DOCUMENTAÇÃO
PARA A MATRÍCULA?
Original e cópia de um documento
pessoal com foto e que conste
o número do CPF
(RG , CNH ou Carteira de Trabalho)
Original e cópia do comprovante de
escolaridade, sendo ele declaração ou
histórico escolar, desde que atenda ao
requisito definido para o curso escolhido.
OBS: A declaração escolar terá validade
apenas se sua data de expedição tiver menos
de 30 dias no ato da matrícula no SENAC
Original e cópia de um
comprovante de endereço.
OBS: O comprovante de endereço terá
validade se a data tiver menos de
3 meses no ato da matrícula no SENAC.

O QUE MAIS
PRECISO SABER?

1

Caso não haja inscritos para
formação de turmas de algum
curso, o candidato será orientado a
se inscrever em outro curso que
esteja aberto e tenha vagas ou
aguardar novas datas de início do
seu curso de interesse.

2

No Formulário de Inscrição, o
candidato poderá indicar outros
cursos que tenha interesse e que
não estejam no CATÁLOGO DE
CURSOS para que a gestão
municipal conheça a demanda
da população.

O QUE MAIS
PRECISO SABER?

3
4
5

A inscrição, a matrícula e o curso
são totalmente gratuitos. O
aluno precisará planejar seu
transporte e sua alimentação.

Os cursos são 100% presenciais,
tanto na formação teórica
quanto prática.

O aluno não poderá realizar o
mesmo curso mais de uma vez, no
caso de cursos com previsão de
mais de uma turma.

O QUE MAIS
PRECISO SABER?

6

7

Cada pessoa pode se inscrever em
até três cursos e poderá ser
selecionado para até três cursos,
desde que os horários e a duração
não se sobreponham. Preencha o
Formulário de Inscrição para cada
curso de seu interesse.
As pessoas com deficiência que
forem selecionadas para os cursos,
receberão contato da equipe do
SENAC para informar sobre suas
necessidades de adaptação para a
aprendizagem.

ONDE VÃO
ACONTECER OS
CURSOS?
De acordo com o perfil da turma
formada, os cursos irão acontecer:
- na unidade do SENAC em
Patos de Minas;
- em instituições parcerias centrais,
-em instituições parceiras
nos territórios (bairros)
- em instituições parcerias nos
distritos rurais de Patos de Minas.

importante!
Os líderes comunitários, as
associações de bairro, associações
comunitárias rurais ou outros grupos
específicos podem mobilizar os
moradores de sua abrangência ou o
público de sua atuação para compor
turmas de algum curso de interesse,
podendo assim, facilitar o acesso das
pessoas inscritas, por meio da oferta
do curso em instituição parceria
no território.

Confere aí!
Verifique no CATÁLOGO DE
CURSOS a escolaridade exigida
para o curso de seu interesse e veja
se você atende ao requisito:

Ensino Fundamental I incompleto
(concluiu a 1ª, 2ª ou 3ª série/
2º, 3º ou 4º ano)
Ensino fundamental I completo
(concluiu a 4ª série/5º ano)

Confere aí!
Ensino fundamental II incompleto
(concluiu a 5ª, 6ª ou 7ª série/
6º, 7º ou 8º ano)
Ensino fundamental II completo
(concluiu a 8ª série/9º ano)
Ensino médio incompleto
(concluiu o 1º ou 2º ano)
Ensino médio completo
(concluiu o 3º ano)

Caso o candidato precise de apoio
para preencher o Formulário de
Inscrição ou conferir a
documentação para matrícula,
poderá procurar a Secretaria de
Desenvolvimento Social
pessoalmente,
realizar contato telefônico
ou por whatsapp.
A Secretaria de Desenvolvimento
Social fica na Avenida Brasília,
nº85 - Bairro Nossa Senhora
Aparecida. Telefone de contato:
(34) 3822 97 00
Horário de atendimento:
7h às 13h
Link de inscrição:

https://docs.google.com/forms/d/1GJ3UFpN4W
NxrjE2QVw67Z4XzLE0t8t_mbMCU9YgLk7Q/edit

