
 
COMUNICADO 

 
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 005/2020 PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE - PSG - SENAC/AL   

  
O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial torna pública a retificação do Edital nº 005/2020 que trata da abertura de vagas para turmas de Qualificação Profissional e 
cursos Técnicos através do “Programa Senac de Gratuidade – PSG”, para alterar período de matrícula, formato para realização de matrículas e início das turmas: 
 

Ampliar prazo de inscrição/matrículas, formato de realização das matrículas e início das turmas 

1. Todas as matrículas dos cursos ofertados para Maceió neste edital (anexos I, II e III) serão estendidas para as seguintes datas: 26,27,28 e 31 de agosto e 01 e 02 de 

setembro das 09h às 13h, e serão realizadas de forma presencial no Centro de Educação Profissional Carlos Milito – Senac Poço situado a Rua Pedro Paulino, 77 – 

bairro: Poço – Maceió. O início das aulas será em 08 de setembro, considerando o total de matrículas preenchidas. 

 Condições gerais para realização das matrículas presenciais no Centro de Educação Carlos Milito – Senac Poço 

 Serão distribuídos um limite mínimo de senha para o acesso ao prédio e realização da matrícula. 

 Apenas será permitido o acesso ao ambiente de matrículas com o uso adequado de máscara. 

 No acesso ao ambiente de matrícula será aferido a temperatura de pessoa com interesse na matrícula, bem como a mesma deve higienizar as mãos 

com álcool gel disponibilizado na entrada das instalações do Senac Poço. 

 O Senac Alagoas tomará todas as medidas de segurança quanto a distanciamento, uso de máscara por todos os funcionários e ambientes 

devidamente higienizados com frequência. 

 
2. Todas as matrículas dos cursos ofertados para Arapiraca, Palmeira dos Índios e Maragogi (anexos IV, V e VI) permanecerão sendo realizadas por meio do envio das 

documentações para o seguinte e-mail: ead@al.senac.br no período de 24 a 28 de agosto e 01 e 02 de setembro e todas as turmas iniciam as aulas em 08 de 

setembro, considerando o total de matrículas preenchidas. 

 

 

Maceió, 21 de agosto de 2020. 
 

Marco Antônio Santos da Silva                                                                    Sandro Soares Diniz 
Diretora de Educação Profissional – SENAC/AL                               Gerente de Programas Sociais – SENAC/AL 

 

mailto:ead@al.senac.br

