
                               
         PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE – PSG 

PROCESSO DE INSCRIÇÃO –2015.07 
(Referência Nacional) 

 
 
 O Programa Senac de Gratuidade - PSG, destina-se a pessoas de baixa renda, na 

condição de alunos matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores – 

empregados ou desempregados - priorizando-se aqueles que satisfizerem as duas 

condições: aluno e trabalhador. 

 Este processo de inscrição concederá 20 (vinte) vagas do Programa de Senac de 

Gratuidade.   

18. Da candidatura:  
 
1.1. A candidatura a uma vaga do PSG supõe o preenchimento da ficha de inscrição 
com informações verídicas e cabais, bem como atendimento aos pré-requisitos do 
curso escolhido.  

1.2. A documentação será de total responsabilidade do candidato;  

1.3. As vagas destinadas ao Programa do PSG, divulgadas neste documento, serão 
preenchidas por ordem de inscrição, obedecendo-se rigorosamente ao número de 
vagas, por opção de curso e turno; se não forem preenchidas, serão repassadas 
automaticamente para o próximo candidato na ordem de inscrição, até que se 
complete o número total de vagas previstas no PSG.  

1.4. A inscrição deverá ser realizada no site http://www.pe.senac.br/psgnet/-
Programa Senac de Gratuidade.  

1.5. O candidato poderá inscrever-se apenas uma vez para somente um curso e assim 
que inscrito, será gerado protocolo de inscrição.  
 
 2. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO  
 
2.1 O candidato, para ter o seu pedido analisado, deve satisfazer os seguintes 
requisitos:  
a) Atender aos pré-requisitos do curso escolhido;  

b) Possuir renda familiar per capita de até dois (2) salários mínimos federais;  

c) Estar matriculado ou ser egresso da educação básica;  

d) Ser trabalhador desempregado ou empregado;  
 
 3. DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO  
 
3.1. Os critérios adotados para inscrição foram definidos atendendo à legislação da 
educação profissional, ao protocolo firmado entre o SENAC e o Governo Federal e aos 
requisitos de acesso exigidos pela Instituição para ingresso no curso escolhido.  
3.2. A autenticidade das informações fornecidas pelos candidatos poderá ser verificada 
por meio de entrevistas, visitas ou outros mecanismos.  

http://www/


3.3. A composição das turmas será formada por ordem de inscrição obedecendo 

rigorosamente o plano aplicativo do PSG, o número de alunos por turma, de acordo 

com o quadro de vagas. 

4. DO RESULTADO E MATRÍCULA  
 
4.1. O resultado do processo de inscrição será divulgado de acordo com cronograma 

abaixo, no site www.pe.senac.br – Programa Senac de Gratuidade – de acordo com o 

número de publicação deste processo de inscrição; 

4.2. O local de matrícula será de acordo com o endereço descrito abaixo:  
 

a) Para os cursos realizados em Recife: 
 

CR – Central de Relacionamento (SENAC) – Avenida Visconde de Suassuna, nº 500, 
Santo Amaro – Recife/PE. Horário de atendimento: 08h às 18h. 
 
4.3. O candidato que não realizar sua matrícula no período citado no cronograma será 
automaticamente substituído obedecendo à ordem de inscrição.  
 
4.4 No ato da matrícula o candidato deverá proceder ao preenchimento do Termo de 

Compromisso e da autodeclaração de renda e entregar a documentação que 

comprove o atendimento aos pré-requisitos do curso, bem como cópias do registro 

geral (RG), cadastro de pessoal física (CPF) e comprovante de residência. 

5. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 
5.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas que regem o processo do 
PSG definidas neste Edital.  
5.2. Não serão recebidos processos incompletos, nem fora dos prazos estabelecidos, 
independente da justificativa.  
5.3. Não haverá recurso para revisão de ordem de inscrição no processo ou para 
ingresso de novos candidatos fora dos prazos definidos.  
5.4. A Instituição reserva-se o direito de cancelar, adiar ou remanejar turmas que não 
alcancem o número mínimo necessário de alunos matriculados para realização do 
curso.  
5.5. O candidato que omitir ou recusar prestar informações e/ou apresentar 
documentação falsa terá a vaga cancelada, mesmo que o fato seja constatado no 
decorrer do curso.  
5.6. Para maiores informações sobre o curso escolhido consultar a Central de 

Relacionamento Senac 0800.0811.688 ou no site www.pe.senac.br – Programa Senac 

de Gratuidade. 

 

 

 

 

http://www.pe.senac.br/
http://www.pe.senac.br/


6. QUADROS DE VAGAS CRONOGRAMA 
 
 

 
RECIFE 

 

CURSO CH HORÁRIO VAGAS PERÍODO 
PRÉ –

REQUISITO 
LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Garçom 500h 
Manhã e Tarde 
(08h às 17h) 

20 
07/04/2015 

á 
10/07/2015 

Ensino 
Fundamental 

completo; 
Idade Mínima 

18 anos. 

Unidade de Hotelaria e 
Turismo - SENAC 
Av. Visconde de 

Suassuna, nº 500, Santo 
Amaro – Recife/PE 

 

 

 

CRONOGRAMA 

INFORMAÇÕES DATAS 

INSCRIÇÕES 19 a 29 de março de 2015  

RESULTADO 30 de março de 2015 

MATRICULA  31 de março a 02 de abril de 2015 

 
 

Recife, 19 de março de 2015. 
 
Valeria Peregrino Fernandes 
Diretora Regional do SENAC Pernambuco 
 

 


