ORIENTAÇÕES PARA MATRÍCULA EM CURSOS DE FORMAÇÃO INICIAL E
CONTINUADA (FIC)

PESSOA JURÍDICA – BOLETO EM NOME DA EMPRESA
Enviar e-mail para atendimento114@sp.senai.br com as cópias dos seguintes
documentos:
Dados da empresa
• Ficha preenchida “Cadastro de pessoa jurídica”;
• Ficha preenchida, assinada e carimbada “Emissão de boleto”;
• Ficha preenchida e assinada “Requerimento de matrícula”
Dados do funcionário que irá participar do curso
• RG;
• CPF;
• Comprovante de endereço com CEP;
• Comprovante de escolaridade;
• Comprovante de conhecimentos conforme o pré-requisito de cada curso;
• CNH para o curso de Operador de Empilhadeira;

Bolsas de estudo para empresas com até 99 funcionários

Empresas contribuintes do SESI e SENAI, com até 99 empregados, têm direito a
cinco matrículas gratuitas por ano, limitadas a uma por curso.
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A empresa deverá encaminhar à escola, por e-mail:
• Carta do empregador em papel timbrado, assinada e carimbada com a
indicação do empregado para curso. A carta deve conter: nome completo,
número do RG, data de nascimento e curso e nome do curso pretendido;
• Cópia do cartão do CNPJ da empresa;
• Cópia do SEFIP
• Cópia do GFIP (guia de recolhimento do fundo de garantia por tempo de
serviço de informações da previdência social) com o numero do FPAS 507.

Todos os documentos devem ser encaminhados com antecedência mínima de 30
dias.

OUTRAS INFORMAÇÕES:
• Aguardar confirmação da matrícula por e-mail.
• As vagas são preenchidas por ordem de chegada, até o limite de cada turma.
Não há reservas de vagas.
• A matrícula na turma solicitada depende da existência de vaga no momento
em que a Escola receber todos os documentos necessários.
• Será considerado aprovado, e terá direito ao certificado de conclusão do
curso/módulo o aluno que alcançar pelo menos 75% de freqüência às aulas e
nota mínima 50, (numa escala de 0 a 100).
• Pagamento através de boleto bancário, emitido por esta Escola SENAI, CNPJ
03.774.819/0014-19. O SENAI é isento de Nota Fiscal conforme Lei 2.613 de
23/09/55, art. 11, 12 e 13.

ATENDIMENTO DA SECRETARIA:
2ª a 6ª das 8h às 21h / sábados das 8h às 14h
E-mail: atendimento114@sp.senai.br
Fone: 2797-6301/6302/6303/6333
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