


Cenário

No Estado de Goiás a pandemia da COVID-19 e os efeitos que a Medida Provisória  
936/2020, trouxe o seguinte cenário :

• Mais de 190 mil goianos tiveram salários e jornadas de trabalho reduzidas ou 
contratos suspensos;

• A geração de empregos atingiu o menor patamar da série histórica iniciada em 2004;

• Em abril, 19,1 mil vagas com carteira assinada foram extintos no Estado.

Foi a primeira vez em 17 anos que abril teve saldo negativo de empregos, decorrente 
de 23,8 mil contratações e 43 mil demissões.

Fonte: Caged



Quem impactar? | Retomada do Crescimento!

Ampliar o quadro de 
colaboradores com 

profissionais 

qualificados

Oportunidade para a 

Indústria

Desenvolver uma 

nova competência se 
requalificando para 
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Oportunidade para 
trabalhadores

Buscar uma 

qualificação e estar 

preparado para se 

reinserir no mercado 

de trabalho

Oportunidade para 

desempregados



Nosso Propósito



• Contribuir com a preparação de pessoas e indústrias para a 

retomada do crescimento econômico pós-pandemia;

• Oportunizar programas de capacitação e suporte para melhoria da 

eficiência operacional das indústrias.

O que desejamos? | Manifesto do programa!



PESSOAS

• Qualificar Trabalhadores da Indústria (requalificar);

• Qualificar Trabalhadores desempregados;

• Qualificar Trabalhadores com redução de Jornada de trabalhado;

• Qualificar Trabalhadores com suspensão de contrato;

• Qualificar Jovens para primeiro emprego;

INDÚSTRIAS
• Assessorias e Consultorias;

• Melhorias de Processo e Produtos com foco na eficiência

operacional e ampliação da produtividade;

Objetivos específicos



Ead • GRATUITO

Serviços em tecnologia • condições especiais

Portfólio



Grandes Desafios

✓ Mais de 21.000 Matrículas - gratuitas

✓ 25 Cursos

✓ 11 Áreas INDUSTRIAIS

✓ 1.400h de Serviços em Tecnologia
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Foco de cada Projeto

1

2

15.000 Matrículas de qualificação 
profissional EaD para a comunidade 

6.000 Matrículas de qualificação 
profissional EaD para a indústria

1.400h em serviços de tecnologia 
para a indústria
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Projeto 1 | Educação Profissional

Oferecer, por meio do SENAI, cursos de 
qualificação profissional para jovens, 
trabalhadores e desempregados que 
desejam se qualificar ou requalificar.



Projeto 1 | Educação Profissional

Modelo de Oferta

Programas de qualificação profissional (EaD),
totalmente gratuitos.



Projeto 1 | Educação Profissional

Público Alvo

• Jovens em busca do seu primeiro emprego;

• Trabalhadores da indústria que desejam se 

requalificar;

• Pessoas desempregadas que buscam uma nova 

oportunidade.



Projeto 1 | Educação Profissional

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

EAD

25 cursos

11 áreas

Cursos com C.H. acima de 160h



Projeto 1 | Educação Profissional

Projeção de Atendimento

+15.000
Matrículas



Projeto 1 | Educação Profissional

Funcionamento

1. O candidato interessado acessa o portal e se inscreve no 
curso desejado;

2. Envia a documentação exigida por e-mail ou whatsApp
para a Unidade Educacional indicada na matrícula;

3. Aluno realiza o curso;

4. O portal disponibiliza o certificado de conclusão para o 
aluno que atender os critérios de aprovação.



Projeto 1 | Educação Profissional

Requisitos obrigatórios

• Possuir idade e escolaridade de acordo com o curso 

escolhido;

• Enviar Autodeclaração de baixa renda.

Envio de documentação obrigatória para matrícula:
• Comprovante de Escolaridade;

• Documento de identificação e CPF;

• Comprovante de endereço.



TECNOLOGIAEDUCAÇÃO
1 2

PROJETO

PROJETO

PROJETO

Projetos

Indústria Goiana

3



Projeto 2 | Serviços em tecnologia



Projeto 2 | Serviços em tecnologia

Objetivos

• Criar oportunidades para a indústria goiana se tornar mais 
competitiva, por meio da eficiência operacional.

• Incorporar novas tecnologias ao processo produtivo, 
buscando redução de custos e aumento da 
produtividade, através de serviços estratégicos focados 
na racionalização e otimização dos recursos.



Projeto 2 | Serviços em tecnologia

Eficiência energética

• Ações especializadas com foco na redução de consumo e de despesas com energia elétrica. 

Otimização de Processos

• Identificar desperdícios e oportunidades de melhoria aplicando ferramentas de produção 

enxuta buscando ganhos significativos de produtividade.

Preparação para Indústria 4.0

• Melhoria da produtividade por meio de ganhos tecnológicos com o monitoramento e a 

possibilidade de intervenção no processo em tempo real.

Selo Alimento Confiável

• O Selo de Alimento Confiável atesta o cumprimento de medidas de controle de qualidade e  

segurança dos alimentos.



Projeto 2 | Serviços em tecnologia

Como funciona?

O pagamento é garantido por um contrato de performance.

Na contratação, a empresa paga 50% do valor da consultoria de forma facilitada. 

Os 50% restantes serão pagos somente se os resultados de eficiência e 

produtividade forem alcançados.

Resultados esperados (Ex.):

Aumento de produtividade nos serviços de Otimização de Processos (desafio);

Redução de consumo nas cargas alvos analisadas pelo serviço de Eficiência 

Energética (desafio).

Público Alvo

Micro, pequenas e médias indústrias.
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Projeto 3 |  Indústria Goiana

Público Alvo

• Trabalhador da indústria contribuinte ou 

indicado pela indústria;

• Fornecer autodeclaração baixa renda.



Projeto 3 |  Indústria Goiana

Funcionamento

As Indústrias recebem um link VOUCHER:

• O link dará acesso a um Hotsite criado e personalizado 

para cada indústria, com os cursos SENAI;

• Dentro do hotsite seus colaboradores e/ou indicados 

realizarão as matrículas.

• As indústrias serão abordadas pelas nossas equipes.



Projeto 3 |  Indústria Goiana

Ofertas

QUALIFICAÇÃO 

PROFISSIONAL 

EAD

25 cursos

11 áreas

Cursos com C.H. acima de 160h



Projeto 3 |  Indústria Goiana

Projeção de Atendimento

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EAD

+6.000
Matrículas



Oferta inicial| + de 20 cursos

Assistente de Controle de Qualidade 180 Assistente de Suprimentos 160

Confeiteiro 240 Assistente de Planejamento da Produção 160

Controlador e Programador de Produção 160 Assistente de Distribuição 160

Desenhista de Móveis 160 *Desenhista de Produtos Gráficos WEB 180

Operador de Processamento de Bebidas 360 *Desenhista Mecânico 200

Operador de Processamento de Carnes e Derivados 390 *Desenhista Técnico de Edificações 160

Operador de Processamento de Frutas e Hortaliças 270 *Inspetor de Qualidade 180

Operador de Processamento de Grãos e Cereais 270 *Operador de Microcomputador 160

Padeiro 200 *Auxiliar de microbiologia 162

Assistente Ambiental 163 *Instalador e Reparador de Redes de Computadores 220

Assistente de Operações Logística 166 *Desenhista de Moda 220

Operador de Tratamento de Águas e Efluentes 163 *Montador e Reparador de Microcomputadores 160

Supervisor Inovador 300 *cursos ofertados a partir da 2º quinzena de agosto
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ACESSO

1

2

WWW.SENAIGO.COM.BR

Link de inscrição entregues para as 
Indústrias (nossas equipes)

Institutos de Tecnologia
Equipe de Mercado e Unidades



(0800) 642 1313 – (Estado)

WWW.SENAIGO.COM.BR

4002-6213 (r. Metropolitana)

CONTATOS





Claudemir Bonatto
Diretor de Educação e Tecnologia

Obrigado!

20/07/2020


