CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA

Como faço para me inscrever nos cursos?
As inscrições devem ser realizadas pela internet, através do nosso site www.sp.senai.br/
A escola possui computadores com acesso à internet no horário de atendimento: segunda a sexta das 08h00 às
20h00 e aos sábados das 08h00 às 12h00.

Pagamento à vista tem desconto?
Não há desconto pelo pagamento à vista.
Qual a forma de pagamento?
Por meio de boleto bancário, apenas.
Se não houver vaga para data desejada posso deixar meu nome inscrito para a próxima turma?
Caso não seja receba o e-mail de convocação para matricular-se, realizar sua pré-inscrição novamente em
outra turma disponível ou a ser divulgada pela internet.
Tem previsão para início de cursos?
Não há previsões. As informações sobre as turmas abertas estão apenas no site.
Posso fazer inscrição para dois cursos?
Sim, apenas ficar atento às datas e horários dos cursos de modo a não coincidirem.
Tenho 14 anos, posso me inscrever em um curso de Qualificação Profissional?
Os cursos de Qualificação Profissional são oferecidos para maiores de 16 anos de idade.
Qual é a idade mínima para os cursos do SENAI?
A partir dos 14 anos, para os cursos de Iniciação Profissional.
Ao cancelar a matrícula no curso tenho direito a devolução?
Ler o Termo de Compromisso que dispõe sobre essa condição.
Esqueci minha senha de acesso e o e-mail pelo qual fiz minha inscrição está com problemas
como proceder?
Comparecer a escola a fim de recuperar a senha.
O que levar no primeiro dia de aula?
Um caderno para anotação, caneta e o comprovante de pagamento da taxa de matrícula.
Onde posso efetuar o pagamento dos boletos?
Casas Lotéricas, bancos e pelo internet banking.
Sou menor, o responsável precisa comparecer na secretaria para assinar a matrícula?
Sim. Quando da convocação para a matrícula, será necessário que o responsável compareça na Secretaria da
Escola para assinar junto com o aluno o Termo de Compromisso.
Como procedo para requerer aproveitamento de estudos?
Proceder o preenchimento do requerimento de aproveitamento de estudos disponível na Coordenação da
Formação Inicial e Continuada.
Preciso apresentar o boleto pago da 1ª parcela na Secretaria no 1º dia de aula?
Não é necessário.
Os cursos do SENAI podem ser frequentados por mulheres?
Sim, não há distinção de sexo na frequência dos cursos do SENAI Conde “José Vicente de Azevedo”.

