Programação de Cursos
Escola SENAI "Morvan Figueiredo"
Qualificação, Aperfeiçoamento e Especialização
Quem busca melhor qualificação merece cursos de qualidade, por isso, a Escola SENAI "Morvan Figueiredo" oferece várias opções de cursos destinados a profissionais já atuantes ou que buscam uma nova oportunidade no mercado de trabalho.
Esses cursos são ágeis e de curta duração. As aulas acontecem na própria escola.
Confira aqui a programação, acesse o nosso site http://mooca.sp.senai.br ou venha até a escola para fazer
sua matrícula e impulsione já sua carreira profissional.

Informações:
As inscrições podem ser realizadas na escola ou pelo site http://mooca.sp.senai.br.
Documentos para matrícula: RG, CPF e Comprovante de endereço com CEP (Originais e cópias). No caso
de menor de 18 anos, se faz necessária a assinatura do responsável legal (portando RG e CPF) no requerimento de matrícula.
Para os cursos de reciclagem é necessária a cópia do Certificado de Formação.
O início do curso está condicionado ao número mínimo de participantes.
Algumas turmas têm aulas às sextas-feiras alternadas.
Matrículas realizadas na própria escola e com pagamento por meio de cartão de crédito (Elo, Mastercard ou
Visa) podem ter condições de parcelamento diferenciadas. Consulte-nos.

Escola SENAI "Morvan Figueiredo"
Rua do Oratório, 215
Mooca - São Paulo - SP
Tel. 11-2076-3200
e-mail: senaimooca@sp.senai.br
site: http://mooca.sp.senai.br
Curta a nossa página: facebook.com/senaimooca
Siga-nos no Instagram

Escola SENAI "Morvan Figueiredo" - Programação de Cursos Livres
Automotiva
MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EMPILHADEIRAS - 24 horas
Descrição do Curso:

O aluno aprenderá rotinas básicas de manutenção preventiva em empilhadeiras. Desta forma poderá evitar diversos
problemas que geram falha no equipamento e necessidade de manutenções mais complexas e demoradas.
Pré-requisitos:

O aluno deverá ter o ensino fundamental completo e 18 anos.
Investimento:

R$ 330,00
De 10/12/2019 a 19/12/2019 das 18:45 as 21:45 - de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Construção Civil
Revit Architecture - 40 horas
Descrição do Curso:

Revit é o software que está revolucionando o conceito de projeto arquitetônico. Combinando uma facilidade muito grande de uso com o conceito de BIM o Revit permite a criação de projetos, detalhamento e visualização em 3D de projetos
complexos de arquitetura e engenharia.
Pré-requisitos:

Ter no mínimo 16 anos de idade e ter concluído o ensino fundamental.
Investimento:

R$ 700,00 em até 2 vezes de R$ 350,00
De 12/11/2019 a 12/12/2019 das 18:45 as 21:45 - de 3ª, 4ª e 5ª feira
Eletroeletrônica
Comandos Elétricos - 120 horas
Descrição do Curso:

Este curso desenvolve competências relativas à montagem e manutenção de comandos elétricos de máquinas e equipamentos.
Pré-requisitos:

18 anos, ensino fundamental completo e ter concluído curso de qualificação ou comprovar experiência na área de eletroeletrônica
Investimento:

R$ 1.300,00 em até 4 vezes de R$ 325,00
De 14/01/2020 a 16/06/2020 das 18:45 as 21:45 - de 3ª, 5ª e 6ª feira
Conversores e Inversores - 40 horas
Descrição do Curso:

O curso desenvolve competências necesárias a instalação e parametrização de conversores e inversores que são os
principais equipamentos para acionamento de motores elétricos em aplicações industriais.
Pré-requisitos:

18 anos, ensino fundamental completo e ter concluído curso de qualificação ou comprovar experiência na área de eletroeletrônica.
Investimento:

R$ 520,00 em até 2 vezes de R$ 260,00
De 22/01/2020 a 06/03/2020 das 18:45 as 21:45 - de 4ª e 6ª feira
De 23/10/2019 a 20/12/2019 das 18:45 as 21:45 - de 4ª e 6ª feira
De 09/11/2019 a 14/12/2019 das 09:00 as 18:00 - aos Sábados

Todos os cursos possuem condições especiais de pagamento no cartão para matrículas realizadas na secretaria da escola.
Programação atualizada : 14/10/2019 - 07:00 - Sujeita a alteração sem prévio aviso.
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Escola SENAI "Morvan Figueiredo" - Programação de Cursos Livres
Logística
Conferente de Carga - 40 horas
Descrição do Curso:

Neste curso o aluno desenvolve competências para realizar a conferência de mercadorias e produtos; itens em estoque; medição de mercadorias e produtos seguindo especificação e aplicando aspectos de preservação do meio ambiente; saúde e segurança.
Pré-requisitos:

O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 16 anos de idade e ter concluído o ensino fundamental.
Investimento:

R$ 500,00 em até 2 vezes de R$ 250,00
De 12/11/2019 a 06/12/2019 das 18:45 as 21:45 - de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Metalmecânica
Controle Estatístico do Processo - 40 horas
Descrição do Curso:

O aluno aprenderá a implementar o controle estatístico do processo em uma situação de produção industrial, elaborando cartas de controle e monitorando a capacidade do processo.
Pré-requisitos:

Ensino fundamental concluído e 16 anos.
Investimento:

R$ 600,00 em até 2 vezes de R$ 300,00
De 09/11/2019 a 14/12/2019 das 09:00 as 18:00 - aos Sábados
Máquina Tridimensional - CNC - Comando PC-DMIS - 40 horas
Descrição do Curso:
Pré-requisitos:
Investimento:

R$ 800,00 em até 2 vezes de R$ 400,00
De 30/10/2019 a 18/12/2019 das 18:45 as 21:45 - de 2ª e 4ª feira
OPERADOR E PROGRAMADOR DE FRESADORA CONVENCIONAL E CENTRO DE USINAGEM A CNC - 240 horas
Descrição do Curso:

O objetivo do curso é o desenvolvimento de competências para operar fresadoras convencionais e programar centros
de usinagem a CNC
Pré-requisitos:

Ensino fundamental concluído e 16 anos.
Investimento:

R$ 2.400,00 em até 6 vezes de R$ 400,00
De 29/10/2019 a 24/03/2020 das 18:45 as 21:45 - de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Programação e Operação de Torno CNC - 120 horas
Descrição do Curso:

O Curso tem objetivo o desenvolvimento de competências para programar e operar tornos CNC
Pré-requisitos:

O aluno deverá, no início do curso e ter no mínimo 16 anos de idade, ter concluído o Nível Fundamental e ter concluído
curso de mecânico de usinagem convencional
Investimento:

R$ 1.360,00 em até 5 vezes de R$ 272,00
De 28/10/2019 a 19/12/2019 das 18:45 as 22:00 - de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira

Todos os cursos possuem condições especiais de pagamento no cartão para matrículas realizadas na secretaria da escola.
Programação atualizada : 14/10/2019 - 07:00 - Sujeita a alteração sem prévio aviso.
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Escola SENAI "Morvan Figueiredo" - Programação de Cursos Livres
Metalmecânica
PROJETO DE TUBULAÇÕES INDUSTRIAIS - 120 horas
Descrição do Curso:

Capacitar o aluno a projetar pequenos sistemas de tubulações industriais, utilizando softwares específicos da área e
respeitando as normas de segurança e meio ambiente
Pré-requisitos:

O aluno deverá ter o ensino médio completo e 16 anos
Investimento:

R$ 1.500,00 em até 5 vezes de R$ 300,00
De 09/11/2019 a 04/04/2020 das 09:00 as 18:00 - aos Sábados
Soldagem de Manutenção - 60 horas
Descrição do Curso:

As operações de soldagem permitem a junção de materiais metálicos através da fusão. No curso de soldagem de manutenção são estudados os processos MIG/MAG, TIG, Eletrodo revestido e oxiacetileno. O profissional de soldagem é
bastante procurado pela indústria em geral. Além disso muitos destes profissionais atuam em empresas próprias desenvolvendo serviços de serralheria, montagem e manutenção de corrimões e soldas em calderaria.
Pré-requisitos:

O aluno deverá ter no mínimo 18 anos e ensino fundamental completo.
Investimento:

R$ 800,00 em até 2 vezes de R$ 400,00
De 23/11/2019 a 15/02/2020 das 09:00 as 18:00 - aos Sábados
Saúde e Segurança no Trabalho
NR-11 - Operação de Empilhadeira - 32 horas
Descrição do Curso:

Desenvolver capacidades para operar empilhadeira seguindo procedimentos, normas e legislação técnica, de segurança, saúde e meio ambiente.
Pré-requisitos:

O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 18 anos de idade, ter concluído a 4ª série do Nível Fundamental e
possuir CNH nas categorias 'B', 'C', 'D' ou 'E'.
Investimento:

R$ 600,00 em até 2 vezes de R$ 300,00
De 19/10/2019 a 23/11/2019 das 09:00 as 18:00 - aos Sábados
De 05/11/2019 a 25/11/2019 das 13:00 as 17:00 - de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira
NR-11 - Operação de Empilhadeira - Reciclagem - 16 horas
Descrição do Curso:

Desenvolver capacidades para operar empilhadeira seguindo procedimentos, normas e legislação técnica, de segurança, saúde e meio ambiente.
Pré-requisitos:

O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 18 anos de idade, ter concluído a 4ª série do Nível Fundamental, possuir CNH válida nas categorias 'B', 'C', 'D' ou 'E' e ter concluído o Curso de Operação de Empilhadeira.
Investimento:

R$ 300,00
De 29/10/2019 a 06/11/2019 das 18:45 as 21:45 - de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira
De 07/12/2019 a 14/12/2019 das 09:00 as 18:00 - aos Sábados
De 05/11/2019 a 11/11/2019 das 13:00 as 17:00 - de 2ª, 3ª, 4ª e 5ª feira

Todos os cursos possuem condições especiais de pagamento no cartão para matrículas realizadas na secretaria da escola.
Programação atualizada : 14/10/2019 - 07:00 - Sujeita a alteração sem prévio aviso.
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Escola SENAI "Morvan Figueiredo" - Programação de Cursos Livres
Saúde e Segurança no Trabalho
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade - NR10 - 40 horas
Descrição do Curso:

Estabelecer requisitos e condições mínimas objetivando a 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.
Pré-requisitos:

O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 18 anos de idade, estar cursando o Nível Fundamental a partir da 5 ª
série e ter concluído curso de qualificação ou experiência na área eletroeletrônica.
Investimento:

R$ 480,00
De 11/11/2019 a 29/11/2019 das 18:45 as 21:45 - de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
Tecnologia da Informação
Dashboard em Excel - 40 horas
Descrição do Curso:

Desenvolver competências para criar painéis de indicadores automatizados de acordo com uma base de dados, utilizando-se de gráficos personalizados interligados, ferramentas PowerMap, PowerPivot e PowerView.
Pré-requisitos:

O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 16 anos de idade, ter completado a 6ª série do ensino fundamental e
conhecimento prévio de planilhas eletrônicas.
Investimento:

R$ 700,00 em até 2 vezes de R$ 350,00
De 26/10/2019 a 07/12/2019 das 09:00 as 18:00 - aos Sábados
Excel - 40 horas
Descrição do Curso:

Curso básico de Excel que permitirá ao aluno criar e formatar planilhas eletrônicas, executando cálculos com funções
simples e também criando gráficos.
Pré-requisitos:

Ter no mínimo 14 anos e ter concluído a 5ª série do ensino fundamental.
Investimento:

R$ 500,00 em até 2 vezes de R$ 250,00
De 23/11/2019 a 21/12/2019 das 09:00 as 18:00 - aos Sábados
Excel Avançado - 40 horas
Descrição do Curso:

Uitlizar fórmulas avançadas do excel, criar tabelas personalizadas e dinâmicas bem como gráficos dinâmicos.
Pré-requisitos:

Ter no mínimo 16 anos, ter concluído a 5ª série do ensino fundamental e o curso de excel básico.
Investimento:

R$ 575,00
De 05/11/2019 a 26/11/2019 das 18:45 as 21:45 - de 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
De 30/11/2019 a 01/02/2020 das 09:00 as 18:00 - aos Sábados

Todos os cursos possuem condições especiais de pagamento no cartão para matrículas realizadas na secretaria da escola.
Programação atualizada : 14/10/2019 - 07:00 - Sujeita a alteração sem prévio aviso.
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Escola SENAI "Morvan Figueiredo" - Programação de Cursos Livres
Tecnologia da Informação
Pacote Office - 60 horas
Descrição do Curso:

O curso permite ao aluno desenvolver competências básicas para utilização do sistema operacional Windows e os programas do Pacote Office da Microsoft (Word, Excel e PowerPoint).
Pré-requisitos:

Ter no mínimo 14 anos e estar cursando o ensino fundamental a partir da 5ª série
Investimento:

R$ 700,00 em até 2 vezes de R$ 350,00
De 23/11/2019 a 22/02/2020 das 09:00 as 18:00 - aos Sábados
De 16/10/2019 a 20/11/2019 das 18:45 as 21:45 - de 3ª, 4ª, 5ª e 6ª feira
De 19/10/2019 a 14/12/2019 das 09:00 as 18:00 - aos Sábados
Power BI - 24 horas
Descrição do Curso:

Capacitar profissionais a criar relatórios de inteligência de negócios (BI) utilizando a ferramenta Power BI.
Pré-requisitos:

Ensino fundamental concluído e 16 anos.
Investimento:

R$ 600,00
De 30/11/2019 a 14/12/2019 das 09:00 as 18:00 - aos Sábados

Todos os cursos possuem condições especiais de pagamento no cartão para matrículas realizadas na secretaria da escola.
Programação atualizada : 14/10/2019 - 07:00 - Sujeita a alteração sem prévio aviso.
Pág. 6/6

