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VEÍCULO: SITE TRIBUNA DO NORTE           DATA: 03.02.14              

Sesc oferece 231 vagas para cursos gratuitos em março 

Publicação: 03 de Fevereiro de 2014 às 14:41 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades 
de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi.  
 
As inscrições podem ser feitas de hoje (03) até o dia 14 de fevereiro no local onde 
acontecerão as aulas. Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de 
sandálias, estatuetas em papel marché e customização de roupas; e culinária, com 
aulas que ensinam, por exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e 
salgados para festa.  
 
São oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda 
extra que faz diferença no orçamento doméstico. Segundo o Sesc, em 2014, o PCG 
capacitará 2.673 pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento 
profissional e educação. 
 
Sobre as inscrições 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos.  
 
No ato da inscrição, é preciso levar os seguintes documentos originais (com cópias): 
RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, e 
ainda, caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental.  
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. O processo seletivo irá ocorrer levando em 
consideração as informações prestadas no ato da inscrição.  
 
Serviço: 
 
O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de março do PCG 
Quando? De 03 a 14/02 
Onde? 
Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 
Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) 
Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem, Caicó/RN) 



 

Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião) 
Sesc São Paulo do Potengi (Avenida Ouro Branco, nº. 297, Novo Juremal) 
 
Clique aqui e confira o edital com informações detalhadas está disponível no site do 
Sesc RN. 
Classificação: Positiva 

http://www.sescrn.com.br./


 

VEÍCULO: SITE JORNAL DE FATO.COM           DATA: 03.02.14              
Postado em  03/02/2014 - 16:33 

Sesc Mossoró oferece 45 vagas no Programa de Comprometimento e Gratuidade 

Imagem ilustrativa 

 
Edinaldo Moreno/Da redação 

Teve início nesta segunda-feira, 3, as inscrições para os cursos gratuitos de 
março oferecidos pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), uma 
iniciativa do Sistema Fecomércio, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc) 
de cinco municípios potiguares. 

Serão disponibilizadas 231 vagas para os municípios de Natal, Mossoró, Caicó, 
Nova Cruz e São Paulo do Potengi. Mossoró ficará com 45 destas vagas nos 
cursos de Carteiras Artesanais, Customização de roupas e Salgados para festa, 
cada um com 15 vagas. 

O curso de carteiras artesanais vai ocorrer de 10/03 a 21/03, das 14h às 17, com 
inscrições e aulas no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS). O curso 
de customização de roupas será de 10/03 a 28/03, também das 14h às 17h, no 
Centro Social Juraci Conceição, inscrições e aulas. 

Já o curso de salgado para festa ocorrerá de 31/03 a 04/04, das 14h às 17h, na 
Igreja Batista, no município. A lista com os convocados será divulgada no Site do 
Sesc/RN no dia 24 de fevereiro. 

Para mais informações o interessado deve acessar o site www.sescrn.com.br. 
 
Classificação: Positiva 
 

http://www.defato.com/_upimgs/noticias/arq52efefe21b036.jpg
http://www.sescrn.com.br/


 

VEÍCULO: PORTAL G1            DATA: 03.02.14              
 
Sesc oferece 231 vagas em cursos gratuitos no Rio Grande do Norte 
 
Inscrições podem ser feitas de 3 a 14 de fevereiro em cinco cidades do estado. 
Vagas são para cursos que abrangem trabalhos manuais e culinária. 

 

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo Programa 

de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc RN. Serão disponibilizadas 231 vagas 

para as cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As 

inscrições podem ser feitas de 3 a 14 de fevereiro no local onde acontecerão as aulas. O 

edital com informações detalhadas está disponível no site do Sesc RN. 

Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas em 

papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 

exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães, biscoitos e salgados para festa. Em 2014, 

o PCG capacitará 2.673 pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento 

profissional e educação. 

Sobre as inscrições 

Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que leva em consideração as 

informações prestadas no ato da inscrição. Comerciários e seus dependentes, além de 

estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal não ultrapasse três salários 

mínimos nacionais, podem se inscrever nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é 

preciso levar os seguintes documentos originais (com cópias): RG ou certidão de 

nascimento, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, e ainda, caso 

necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. Também deverá ser 

entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário socioeconômico. Caso o 

interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá estar acompanhado do 

responsável. 
Serviço 
O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de março do PCG 
Quando? De 03 a 14/02 
Onde? 
Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 
Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) 
Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem, Caicó/RN) 
Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião) 
Sesc São Paulo do Potengi (Avenida Ouro Branco, nº. 297, Novo Juremal) 
Inscrições Gratuitas Classificação: Positiva 

 

http://www.sescrn.com.br/
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/mossoro.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/caico.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/nova-cruz.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/sao-paulo-do-potengi.html


 

VEÍCULO: BLOG PAUTA ABERTA           DATA: 03.02.14              

Oferta: Sesc/RN oferece 231 vagas para cursos gratuitos em março 

 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). 
A iniciativa, uma realização do Sistema Federação do Comércio, Bens e Serviços do 
RN (Fecomércio), por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc), disponibilizará 231 
vagas para as cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. 
As inscrições podem ser feitas de 03 a 14 de fevereiro no local onde acontecerão as 
aulas, de acordo com informação do portal eletrônico do Sesc/RN na internet. 
Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas 
em papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 
exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e salgados para festa. 
São oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda 
extra que faz diferença no orçamento doméstico. 
Em 2014, o PCG capacitará 2.673 pessoas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação. 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, de 17 a 21 de fevereiro, que 
leva em consideração as informações prestadas no ato da inscrição. 
A lista com os aprovados será divulgada no site do Sesc/RN dia 24 de fevereiro e 
outras informações podem ser obtidas na página eletrônica www.sescrn.com.br.  
 
Classificação: Positiva 

http://2.bp.blogspot.com/-mW_PaQ8Bsuc/Uu_aSA3Xw2I/AAAAAAAAuf4/RvO_iiN4Q9I/s1600/sesc.jpg


 

VEÍCULO: SITE NOVA CRUZ OFICIAL           DATA: 03.02.14              
 
03fev 
Sesc oferece 231 vagas em cursos gratuitos para Nova Cruz e mais quatro cidades 
do RN 
Por Luclecio Lima para o NovaCruzOficial 
 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades 
de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições podem ser 
feitas de 03 a 14/02 no local onde acontecerão as aulas. O edital com informações 
detalhadas está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas 
em papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 
exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e salgados para festa. São 
oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda extra 
que faz diferença no orçamento doméstico. Em 2014, o PCG capacitará 2.673 
pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação. 
 

 

Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG GIRO PELO RN           DATA: 03.02.14              
 

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 

Sesc oferece 231 vagas para cursos gratuitos em março 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades 
de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi.  

 

As inscrições podem ser feitas de hoje (03) até o dia 14 de fevereiro no local onde 
acontecerão as aulas. Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de 
sandálias, estatuetas em papel marché e customização de roupas; e culinária, com 
aulas que ensinam, por exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e 
salgados para festa. 

Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO: BLOG CANINDÉ SILVA           DATA: 03.02.14              

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 

Sesc oferece 231 vagas em cursos gratuitos no Rio Grande do Norte Inscrições 
podem ser feitas de 3 a 14 de fevereiro em cinco cidades do estado. Vagas são para 
cursos que abrangem trabalhos manuais e culinária. 
Comente agora 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) do Sesc RN. Serão 
disponibilizadas 231 vagas para as cidades de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São 
Paulo do Potengi. As inscrições podem ser feitas de 3 a 14 de fevereiro no local onde 
acontecerão as aulas. O edital com informações detalhadas está disponível 
no site do Sesc RN. 
Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas 
em papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 
exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães, biscoitos e salgados para festa. Em 
2014, o PCG capacitará 2.673 pessoas nas áreas de valorização social, 
aperfeiçoamento profissional e educação. 
Sobre as inscrições 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que leva em consideração as 
informações prestadas no ato da inscrição. Comerciários e seus dependentes, além 
de estudantes de escolas públicas cuja renda familiar mensal não ultrapasse três 
salários mínimos nacionais, podem se inscrever nos cursos gratuitos. No ato da 
inscrição, é preciso levar os seguintes documentos originais (com cópias): RG ou 
certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência e de escolaridade, e ainda, 
caso necessário, documento que comprove deficiência física ou mental. Também 
deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. 
Serviço 
O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de março do PCG 
Quando? De 03 a 14/02 
Onde? 
Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 
Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) 
Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem, Caicó/RN) 
Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião) 
Sesc São Paulo do Potengi (Avenida Ouro Branco, nº. 297, Novo Juremal) 
Inscrições Gratuitas 
Fonte:G1 RN 
Classificação: Positiva 

http://www.sescrn.com.br/
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/mossoro.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/caico.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/nova-cruz.html
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/cidade/sao-paulo-do-potengi.html


 

VEÍCULO: SITE NA HORA H/HILNETH CORREIA           DATA: 03.02.14              

 GIRO DE NOTÍCIAS 

Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades 
de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições podem ser 
feitas de 03 a 14/02 no local onde acontecerão as aulas. O edital com informações 
detalhadas está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 

Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO:  JORNAL DOIS QUADROS     DATA: 04.02.14             
 Sesc oferece 231 vagas em cursos gratuitos para São Paulo do Potengi e outras 
cidades! 

 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades 
de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições podem ser 
feitas de 03 a 14/02 no local onde acontecerão as aulas. Informações detalhadas 
sobre os cursos estão disponíveis aqui. 
Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas 
em papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 
exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e salgados para festa. São 
oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda extra 
que faz diferença no orçamento doméstico. Em 2014, o PCG capacitará 2.673 
pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação.  
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, de 17 a 21/02, que leva em 
consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os aprovados 
será divulgada no site do Sesc RN dia 24/02! Estamos de Olho, em mais essa grande 
oportunidade para os jovens da região do potengi... 
Classificação: Positiva 

http://wwwriachueloemacao.blogspot.com.br/2014/02/sesc-oferece-231-vagas-em-cursos.html
http://wwwriachueloemacao.blogspot.com.br/2014/02/sesc-oferece-231-vagas-em-cursos.html
http://sescrn.com.br/anima-interna.php?n=69194


 

VEÍCULO:  BLOG DO PAULO JÚNIOR     DATA: 03.02.14             

Cursos gratuitos de março oferecem 231 vagas 

Inscrições para cursos do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 
vão de 03 a 14/02 em cinco cidades 

 

Cursos em Nova Cruz e 
Mossoró ensinarão a fazer salgados variados. 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades 
de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições podem ser 
feitas de 03 a 14/02 no local onde acontecerão as aulas. Informações detalhadas 
sobre os cursos estão disponíveis aqui. 
Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas 
em papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 
exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e salgados para festa. São 
oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda extra 
que faz diferença no orçamento doméstico. Em 2014, o PCG capacitará 2.673 
pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação.  
 
Sobre as inscrições 
 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, de 17 a 21/02, que leva em 
consideração as informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os aprovados 
será divulgada no site do Sesc RN dia 24/02.  
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os seguintes documentos 
originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de 

http://up_sistemas/sisNoticias/69203G-1330009764299.jpg
http://up_sistemas/sisNoticias/69203G-1330009764299.jpg
http://sescrn.com.br/anima-interna.php?n=69194


 

residência e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove 
deficiência física ou mental. 
 
Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda familiar e o questionário 
socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja menor de idade, deverá 
estar acompanhado do responsável. 
 
Serviço: 
O quê? Inscrições abertas para cursos gratuitos de março do PCG 
Quando? De 03 a 14/02  
Onde?  
Sesc Centro (Rua Cel. Bezerra, 33, Cidade Alta) 
Sesc Mossoró (Rua Dr. João Marcelino, S/N, Nova Betânia) 
Sesc Seridó (Rua Washington Luiz, nº. 55, Boa Passagem, Caicó/RN) 
Sesc Nova Cruz (Rua Severino Nunes, nº. 55, Frei Damião) 
Sesc São Paulo do Potengi (Avenida Ouro Branco, nº. 297, Novo Juremal) 
Casa do Menor Trabalhador (Rua Pres. José Bento, 927, Alecrim. Natal/RN) 
Núcleo de Amparo ao Menor - NAM ( Rua Manoel Machado, 81, Felipe 
Camarão,Natal/RN) 
CRAS REDENÇÃO (Rua: Aldo Damião, nº 515, Bairro: Redenção, Mossoró/RN) 
Centro Social Juraci Conceição (Rua Melo Franco,1310, Bairro: Santo Antônio, 
Mossoró/RN) 
Igreja Batista (Rua Petrônio Portela, s/n, comunidade do fio, Abolição IV, 
Mossoró/RN) 
INSCRIÇÕES GRATUITAS 
  
Fonte: Assecom Sesc RN - Lorena Gurgel 
Classificação: Positiva 



 

VEÍCULO:  BLOG GERALDO OLIVERIA     DATA: 03.02.14             

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 

Sesc oferece 231 vagas em cursos gratuitos 
Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos de março oferecidos pelo 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG). A iniciativa, uma realização do 
Sistema Fecomércio RN, por meio do Sesc, disponibilizará 231 vagas para as cidades 
de Natal, Mossoró, Caicó, Nova Cruz e São Paulo do Potengi. As inscrições podem ser 
feitas de 03 a 14/02 no local onde acontecerão as aulas. O edital com informações 
detalhadas está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br. 
 
Os cursos abrangem trabalhos manuais, como decoração de sandálias, estatuetas 
em papel marché e customização de roupas; e culinária, com aulas que ensinam, por 
exemplo, a confeccionar bolos artísticos, pães e biscoitos e salgados para festa. São 
oportunidades para aprender ou aperfeiçoar uma habilidade e obter a renda extra 
que faz diferença no orçamento doméstico. Em 2014, o PCG capacitará 2.673 
pessoas nas áreas de valorização social, aperfeiçoamento profissional e educação. 
 
Sobre as inscrições 
Após o período de inscrição, ocorre o processo seletivo, que leva em consideração as 
informações prestadas no ato da inscrição. A lista com os aprovados é divulgada no 
site do Sesc dia 28/01,e as aulas têm início dia 03/02. 
 
 
Comerciários e seus dependentes, além de estudantes de escolas públicas cuja renda 
familiar mensal não ultrapasse três salários mínimos nacionais, podem se inscrever 
nos cursos gratuitos. No ato da inscrição, é preciso levar os seguintes documentos 
originais (com cópias): RG ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de 
residência e de escolaridade, e ainda, caso necessário, documento que comprove 
deficiência física ou mental. Também deverá ser entregue a autodeclaração de renda 
familiar e o questionário socioeconômico. Caso o interessado em fazer o curso seja 
menor de idade, deverá estar acompanhado do responsável. 
 

  
Classificação: Positiva 

http://www.geraldooliveira.com/2014/02/sesc-oferece-231-vagas-em-cursos.html


 

VEÍCULO:  BLOG ANGICOS NOTÍCIAS     DATA: 03.02.14             

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2014 

Prefeitura de Fernando Pedroza realiza aula inaugural dos cursos Pronatec 

 
 
Na tarde da última quinta-feira (02), os cursos do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico (Pronatec) foram iniciados com cerimônia de Aula Inaugural, no Salão 
Nobre da Escola Municipal de Educação Infantil Professora Marlene Cavalcanti, 
localizado a Calmom Costa, no Centro, em Fernando Pedroza. 

 

Cerca de 230 alunos se inscreveram nos cursos. As capacitações são realizadas pela 

Prefeitura de Fernando Pedroza, através da Secretaria Municipal de Assistência 

Social, em parceria com o Senac/RN. As aulas são realizadas diariamente de segunda 

a sexta-feira, das 13 as 17 horas e das 18 as 22 horas. 

 

As aulas irão ser ministradas nas Escolas Professora Francisca Alves, Fabricio Pedroza 

e no Centro de Fortalecimento de Vínculos.  
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O evento contou com a presença do Vice-Prefeito Magnos Alves (DEM) e do 

Presidente da Câmara Municipal, vereador Magnos Paulo (PT) e da Equipe do 

Senac/RN, Senhora Rosana e Graziela e também o responsável pelo CEP Açu, senhor 

Joselito. Participaram também secretários municipais da administração local, alunos 

e a comunidade pedrozensse. 

 

Os cursos ofertados com turmas iniciais a partir de segunda-feira, 03 de fevereiro, 

são os seguintes: Promotor de Vendas; Cuidador de Idoso; Almoxarife; Agente de 

Alimentação Escolar; Recepcionista; Depilador e Auxiliar Administrativo. 

  

 

Também serão ofertados os cursos de Balconista de Farmácia e Auxiliar de Cozinha 

com data inicial a ser definida.  

 

A expectativa segundo a secretária, Solange Batista, é que com estes cursos 

ofertados por parte da gestão do prefeito Daniel Pereira (PMDB), é que os alunos 

possam ser capacitados para que assim possam entrar totalmente qualificados no 

tão sonhado mercado de trabalho. Solange afirma que este é um sonho e desejo do 

prefeito Daniel para com seus conterrâneos que estes possam conseguir o seu tão 
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sonhado emprego e consigam sua renda com seus próprios esforços e suas devidas 

capacidades. 

 

Segundo a aluna Maria Ivaneide do curso de Cuidador de Idoso este é uma 

oportunidade única que está acontecendo em sua vida, terminei o ensino médio, 

porém, nunca me qualifiquei profissionalmente para conseguir uma vaga no 

mercado de trabalho e hoje através dos cursos do Pronatec que a Prefeitura está 

ofertando, irei poder me qualificar profissionalmente e assim correr atrás na busca 

de uma vaga de emprego na área que pretendo atuar, finalizou a aluna. 

ASSECOM FP 

 

 
Classificação: Positiva 

 

 

 



 

VEÍCULO:  BLOG FOCO SERTANEJO     DATA: 04.02.14             

terça-feira, 4 de fevereiro de 2014 

                                                          
                 

 
Na tarde da última quinta-feira (30), os cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 
(Pronatec) foram iniciados com cerimônia de Aula Inaugural, no Salão Nobre da Escola Municipal de 
Educação Infantil Professora Marlene Cavalcanti, localizado a Calmom Costa, no Centro, em 
Fernando Pedroza. 
 
Cerca de 230 alunos se inscreveram nos cursos. As capacitações são realizadas pela Prefeitura de 
Fernando Pedroza, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o 
Senac/RN. As aulas são realizadas diariamente de segunda a sexta-feira, das 13 as 17 horas e das 18 
as 22 horas. 
 
As aulas irão ser ministradas nas Escolas Professora Francisca Alves, Fabricio Pedroza e no Centro 
de Fortalecimento de Vínculos. 
 
O evento contou com a presença do Vice-Prefeito Magnos Alves (DEM) e do Presidente da Câmara 
Municipal, vereador Magnos Paulo (PT) e da Equipe do Senac/RN, Senhora Rosana e Graziela e 
também o responsável pelo CEP Açu, senhor Joselito. Participaram também secretários municipais 
da administração local, alunos e a comunidade pedrozensse. 
 
Os cursos ofertados com turmas iniciais a partir de segunda-feira, 03 de fevereiro, são os seguintes: 
Promotor de Vendas; Cuidador de Idoso; Almoxarife; Agente de Alimentação Escolar; 
Recepcionista; Depilador e Auxiliar Administrativo. 
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Também serão ofertados os cursos de Balconista de Farmácia e Auxiliar de Cozinha com data inicial 
a ser definida. 
 
A expectativa segundo a secretária, Solange Batista, é que com estes cursos ofertados por parte da 
gestão do prefeito Daniel Pereira (PMDB), é que os alunos possam ser capacitados para que assim 
possam entrar totalmente qualificados no tão sonhado mercado de trabalho. Solange afirma que 
este é um sonho e desejo do prefeito Daniel para com seus conterrâneos que estes possam 
conseguir o seu tão sonhado emprego e consigam sua renda com seus próprios esforços e suas 
devidas capacidades. 
 
Segundo a aluna Maria Ivaneide do curso de Cuidador de Idoso este é uma oportunidade única que 
está acontecendo em sua vida, terminei o ensino médio, porém, nunca me qualifiquei 
profissionalmente para conseguir uma vaga no mercado de trabalho e hoje através dos cursos do 
Pronatec que a Prefeitura está ofertando, irei poder me qualificar profissionalmente e assim correr 
atrás na busca de uma vaga de emprego na área que pretendo atuar, finalizou a aluna. 
 

 
 
 
Por Gilberto Rocha. 

 
Classificação: Positiva 
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