ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA
FIC - FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA
PESSOA FÍSICA – BOLETO EM NOME DE ALUNO
PRÉ-MATRÍCULA NO SITE: https://guarulhos.sp.senai.br
No lado esquerdo da tela, clique em CURSOS – FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA – Leia todas as orientações contidas na
página, e depois acima clique na guia CURSOS – Clique no título do curso desejado e siga as demais orientações do site.
COMPAREÇA À ESCOLA ANTES DO INICIO DO CURSO, PORTANDO OS DOCUMENTOS:
Comprovante de pagamento do boleto da 1ª parcela ou da parcela única;
RG;
CPF;
Comprovante de endereço com CEP (cópia);
Comprovante de escolaridade;
Comprovante de conhecimentos conforme o pré-requisito de cada curso;
CNH para o curso de NR11-Operador de Empilhadeira e NR11-Operação de Empilhadeira Reciclagem (original e cópia);
Certificado de curso de formação de 40h para o curso de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade NR-10Reciclagem (original e cópia);
Menores de 18 anos devem comparecer acompanhados de pai, mãe ou responsável legal, portando RG e CPF.
OUTRAS INFORMAÇÕES:
O vencimento do boleto da 1ª parcela ou da parcela única ocorre sempre 2 (dois) dias úteis após a matrícula.
A efetivação da matrícula ocorre somente após este pagamento e caso não seja efetuado, a matrícula é automaticamente cancelada.
Sem a apresentação dos documentos solicitados não será possível efetivar a matrícula.
As vagas são preenchidas por ordem de chegada, até o limite de vagas oferecidas em cada turma. Não fazemos reservas.
Frequência obrigatória nos cursos, para certificação: Mínimo de 75% da carga horária.
 Os cursos:
NR-11-Operação de Empilhadeira;
NR-11-Operação de Empilhadeira Reciclagem;
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade NR-10;
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade Reciclagem NR-10, exigem frequência de 100%.
CONTRIBUIÇÃO À AAPM (Associação de Alunos, Ex-alunos, Pais e Mestres):
Cursos com duração:
Até 180h – R$ 40,00
Acima de 180h – R$ 80,00
Depositar no BRADESCO, em favor de:
CNPJ: 04.763.618/0001-64
Agência 1177-0
Conta corrente 5790-0
OU
Cartão de Débito ou Crédito (VISA / MASTER / ELO) no balcão da escola

A contribuição proporciona diversos benefícios:
Para alunos dos cursos de Aprendizagem e Técnico, custeia as confraternizações de formandos;
Para associados, faz empréstimo de violão e jogos (xadrez, damas, futebol de botão, jogos de tabuleiro etc.) para uso nos horários de
entrada e intervalo;
Para uso de todos na Biblioteca, renova semestralmente as assinaturas de jornais e revistas, adquire periodicamente novos livros para o
acervo, custeia computadores novos e manutenção dos existentes;
Realiza gincanas e promoções de cunho social e educativo;
Custeia atividades que colaborarem com a melhoria do ensino e com atividades culturais aprovadas pela Direção da Escola.
ATENDIMENTO DA SECRETARIA:
2ª a 6ª feira das 8h às 21h / sábados das 8h às 15h
E-mail: senaiguarulhos@sp.senai.br
Fone: 2461-6751 - 2461-6752 - 2461-6756
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