
 

 

 Catálogo de Cursos
Gratuitos

 

Encontre uma profissão, um curso, uma ferramenta para

conquistar sua vaga no mercado de trabalho ou

simplesmente aprenda algo novo.



16 anos
Ensino Fundamental Completo
Acesso a Internet

   Pré-requisitos

 Aulas ao VIVO, com atividades a serem desenvolvidas no Clasroom– De
Terças a Sextas  – (via MEET e Classroom) das 15h00min as 16h00min

E nas segundas-feiras - 13h00min as 17h00min.

O curso tem 160 horas que acontecerá de forma remota (aulas ao vivo), devido a
Pandemia. O professor irá postar atividades diariamente no Classroom para serem
desenvolvidas, sendo que de segunda a sexta (15h00min as 16h00min) estará ao vivo
tirando as dúvidas sobre as atividades, e todas as Sextas-feiras as aulas serão ao vivo
das (13h00min as 17h00min).                                                                                                
 

Assistente de Recursos Humanos -
VESPERTINO-   160 horas
Previsão de Início: 14/09/2021 

Qualificação 
 

Inscreva-se aqui 

http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=659#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=659#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=659#/es/inscricoeswizard/dados-basicos


Assistente de Recursos Humanos -
VESPERTINO-  160 horas
Previsão de Início: 14/09/2021

16 anos
Ensino Fundamental Completo
Acesso a Internet

   Pré-requisitos

   Aulas ao VIVO, com atividades a serem desenvolvidas no Clasroom–
De Segunda a quinta  – (via MEET e Classroom) das 13h00min as

14h00min
E nas sextas-feiras - 13h00min as 17h00min.

O curso tem 160 horas que acontecerá de forma remota (aulas ao vivo), devido a
Pandemia. O professor irá postar atividades diariamente no Classroom para serem
desenvolvidas, sendo que de segunda a quinta (13h00min as 14h00min) estará ao
vivo tirando as dúvidas sobre as atividades, e todas as Sextas-feiras as aulas serão ao
vivo das (13h00min as 17h00min).                                                                                        
 

Qualificação 
 

Inscreva-se aqui 

http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=659#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=659#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=659#/es/inscricoeswizard/dados-basicos


16 anos
Ensino Fundamental II Incompleto
Acesso a Internet

   Pré-requisitos

   Aulas ao VIVO, com atividades a serem desenvolvidas no
Clasroom– De Terças a Sextas  – (via MEET e Classroom) das

15h00min as 16h00min
E nas segundas-feiras - 13h00min as 17h00min.

                                                                                                                                            
O curso tem 160 horas que acontecerá de forma remota (aulas ao vivo), devido a
Pandemia. O professor irá postar atividades diariamente no Classroom para serem
desenvolvidas, sendo que de segunda a quinta (15h00min as 16h00min) estará ao
vivo tirando as dúvidas sobre as atividades, e todas as Sextas-feiras as aulas serão
ao vivo das (13h00min as 17h00min).                                                                                

 

Operador de Computador - 160 horas

Previsão de Início:  20/09/2021 

Qualificação 
 

Inscreva-se aqui 

http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=659#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=660#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=660#/es/inscricoeswizard/dados-basicos


Almoxarife - 160 horas

Ter no mínimo 16 anos
Ensino Fundamental Completo
Acesso a Internet

   Pré-requisitos

    Aulas 
 
 O aluno deve acessar de  2ª a 6ª o AVA , de acordo com sua
disponibilidade e ficar atento as atividades postadas pelo tutor.   
Aulas ao vivo via MEET as 3ᵃˢ das 18h45min as 21h45min
 

Previsão de Início:  20/09/2021 

Qualificação 
 

Inscreva-se aqui 

http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=621#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=621#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=621#/es/inscricoeswizard/dados-basicos


18 anos
No Mínimo estar cursando 9º Ano

   Pré-requisitos

 
 Aulas ao VIVO, com atividades a serem desenvolvidas no

Clasroom – 2ᵃˢ, 3ᵃˢ, 4ᵃˢ e 6ᵃˢ – (via MEET e Classroom) das
19h00min as 20h00min.

E nas sextas-feiras - 18h30min as 22h00min.

O curso tem 200 horas que acontecerá de forma remota (aulas ao
vivo), devido a Pandemia e 40 horas Autoinstrucional no AVA
(Ambiente Virtual). O professor irá postar atividades diariamente no
Classroom para serem desenvolvidas, sendo que 2ᵃˢ, 3ᵃˢ, 4ᵃˢ e 6ᵃˢ
(19h00min as 20h00min) estará ao vivo tirando as dúvidas sobre
as atividades, e todas as Quintas-feiras as aulas serão ao vivo das
(18h30min as 22h00min). 

 

Logística de Suprimentos - 240 horas
Previsão de Início: 09/09/2021 

Qualificação 
 

Inscreva-se aqui 

http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=621#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=628#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=628#/es/inscricoeswizard/dados-basicos


Assistente de Controle de Qualidade 
 VESPERTINO - 220 horas

Previsão de Início:  20/09/2021 

16 anos
Ensino Fundamental Completo
Acesso a Internet

   Pré-requisitos

 Aulas ao VIVO, com atividades a serem desenvolvidas no Clasroom–
De Segunda a quinta  – (via MEET e Classroom) das 13h00min as

14h00min.
E nas sextas-feiras - 13h00min as 17h00min.

O curso tem 180 horas que acontecerá de forma remota (aulas ao vivo), devido a
Pandemia e 40 horas Autoinstrucional no AVA (Ambiente Virtual). O professor irá
postar atividades diariamente no Classroom para serem desenvolvidas, sendo que de
segunda a quinta (13h00min as 14h00min) estará ao vivo tirando as dúvidas sobre as
atividades, e todas as Sextas-feiras as aulas serão ao vivo das (13h00min as
17h00min).                                                                                                                            
 

Qualificação 
 

Inscreva-se aqui 

http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=621#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=676#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=676#/es/inscricoeswizard/dados-basicos


Assistente de Controle de Qualidade 
 NOTURNO - 220 horas

16 anos
Ter no Minimo Ensino Fundamental Completo
Acesso a Internet

   Pré-requisitos

 Aulas ao VIVO, com atividades a serem desenvolvidas no Clasroom–
De Segunda a quinta  – (via MEET e Classroom) das 19h00min as

20h00min.
E nas sextas-feiras - 18h30min as 22h00min.

O curso tem 180 horas que acontecerá de forma remota (aulas ao vivo), devido a
Pandemia e 40 horas Autoinstrucional no AVA (Ambiente Virtual). O professor irá
postar atividades diariamente no Classroom para serem desenvolvidas, sendo que de
segunda a quinta (19h00min as 20h00min) estará ao vivo tirando as dúvidas sobre as
atividades, e todas as Sextas-feiras as aulas serão ao vivo das (18h30min as
22h00min).                                                                                                                            
 

Previsão de Início: 20/09/20211

Qualificação 
 

Inscreva-se aqui 

http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=621#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=676#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=676#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=676#/es/inscricoeswizard/dados-basicos


Gramática e Redação para Enem e
Concursos - VESPERTINO - 200 horas

Previsão de Início: 20/09/2021

16 anos completos
Ensino Fundamental Completo
Acesso a Internet

   Pré-requisitos

     Aulas ao VIVO, com atividades a serem desenvolvidas no
Clasroom– De Segunda a quinta  – (via MEET e Classroom) das

13h00min as 14h00min.
E nas sextas-feiras - 13h00min as 17h00min.

O curso tem 160 horas que acontecerá de forma remota (aulas ao vivo), devido a
Pandemia e 40 horas Autoinstrucional no AVA (Ambiente Virtual). O professor irá
postar atividades diariamente no Classroom para serem desenvolvidas, sendo que de
segunda a quinta (13h00min as 14h00min) estará ao vivo tirando as dúvidas sobre as
atividades, e todas as Sextas-feiras as aulas serão ao vivo das (13h00min as
17h00min).                                                                                                                              
 

Qualificação 
 

Inscreva-se aqui 

http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=677#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=676#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=676#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=676#/es/inscricoeswizard/dados-basicos


Gramática e Redação para Enem e
Concursos - NOTURNO - 200 horas

Previsão de Início: 20/09/2021

Qualificação 
 

16 anos completos
Ensino Fundamental Completo
Acesso a Internet

   Pré-requisitos

      Aulas ao VIVO, com atividades a serem desenvolvidas no
Clasroom– De Segunda a quinta  – (via MEET e Classroom) das

19h00min as 20h00min.
E nas sextas-feiras - 18h30min as 22h00min.

O curso tem 160 horas que acontecerá de forma remota (aulas ao vivo), devido a
Pandemia e 40 horas Autoinstrucional no AVA (Ambiente Virtual). O professor irá
postar atividades diariamente no Classroom para serem desenvolvidas, sendo que de
segunda a quinta (19h00min as 20h00min) estará ao vivo tirando as dúvidas sobre as
atividades, e todas as Sextas-feiras as aulas serão ao vivo das (18h30min as
22h00min).                                                                                                                              
 

Inscreva-se aqui 

http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=621#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=677#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=677#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=677#/es/inscricoeswizard/dados-basicoss


Assistente de Contabilidade  
 NOTURNO - 200 horas
Previsão de Início: 20/09/2021

Qualificação 
 

16 anos completos
Ensino Fundamental Completo
Acesso a Internet

   Pré-requisitos

    Aulas ao VIVO com atividades a serem desenvolvidas no Clasroom:
– De Segunda a quinta  – (via MEET e Classroom) das 18h45min as

20h00min.
- E nas sextas-feiras - 18h45min as 21h55min.

 
O curso tem 200 horas que acontecerá de forma remota (aulas ao vivo), devido
a Pandemia e 40 horas Autoinstrucional no AVA (Ambiente Virtual). O professor
irá postar atividades diariamente no Classroom para serem desenvolvidas,
sendo que de segunda a quinta (18h45min as 20h00minn) estará ao vivo
tirando as dúvidas sobre as atividades, e todas as Sextas-feiras as aulas serão
ao vivo das (18h45min as 21h55min).
                                                                                                                                                          
 

Inscreva-se aqui 

http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=687#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=687#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=687#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=677#/es/inscricoeswizard/dados-basicoss


Agente de Inspeção da Saúde e
Segurança do Trabalho 
200 horas – NOTURNO 
Previsão de Início: 20/09/2021

Qualificação 
 

18 anos completos
Ensino Médio Completo
Acesso a Internet

   Pré-requisitos

     Aulas ao VIVO, com atividades a serem desenvolvidas no
Clasroom– De Terça a Sexta  – (via MEET e Classroom) das

18h45min as 20h00min.
E nas Segundas-feiras - 18h45min as 21h55min

                                                                                                                     
O curso tem 160 horas que acontecerá de forma remota (aulas ao vivo), devido a
Pandemia e 40 horas Autoinstrucional no AVA (Ambiente Virtual). O professor irá
postar atividades diariamente no Classroom para serem desenvolvidas, sendo que de
Terça a Sexta  (18h45min as 20h00min) estará ao vivo tirando as dúvidas sobre as
atividades, e todas as Segundas as aulas serão ao vivo das (18h45min as 21h55min).      
 

Inscreva-se aqui 

http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=689#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=689#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=689#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=677#/es/inscricoeswizard/dados-basicoss


Modelagem de Lingerie
200 horas – NOTURNO 

Previsão de Início: 20/09/2021

Qualificação 
 

16 anos completos
Ensino Fundamental Completo
Acesso a Internet

   Pré-requisitos

      Aulas ao VIVO, com atividades a serem desenvolvidas no
Clasroom– De Segunda a quinta  – (via MEET e Classroom) das

18h45min as 20h00min.
E nas sextas-feiras - 18h45min as 21h55min

    
O curso tem 160 horas que acontecerá de forma remota (aulas ao vivo), devido a
Pandemia e 40 horas Autoinstrucional no AVA (Ambiente Virtual). O professor irá
postar atividades diariamente no Classroom para serem desenvolvidas, sendo que de
segunda a quinta (18h45min as 20h00min) estará ao vivo tirando as dúvidas sobre as
atividades, e todas as Sextas-feiras as aulas serão ao vivo das (18h45min as
21h55min).                                                                                                                              
 

Inscreva-se aqui 

http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=688#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=688#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=688#/es/inscricoeswizard/dados-basicos
http://alunos.sfiems.com.br:8080/web/app/Edu/PortalProcessoSeletivo/?c=3&f=12&ps=677#/es/inscricoeswizard/dados-basicoss


POR QUE O SENAI É A MELHOR
ESCOLHA?



 

 

 

É rápido conquistar um diploma de
qualidade;

 

Equipe especializada e capacitada
para o atendimento da Indústria ;

 

Aulas teóricas e práticas. Aqui o aluno
aprende fazendo!

Infraestrutura com laboratórios
equipados



Explore um mundo de oportunidades
com os cursos do

 SENAI MS
 

 
 


