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AVISO DE RETIFICAÇÃO V 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº. 206/2013 

 
O SESI-PR, através de sua Comissão de Licitação, torna pública RETIFICAÇÃO  referente ao edital de licitação 

acima relacionado, conforme segue: 

 

1) Altera-se o item 3 do Preambulo do Edital, sendo  substituído pelo texto abaixo:  

3. PROCEDIMENTOS DE CREDENCIAMENTO 

3.1 Os interessados deverão apresentar os documentos relacionados no item 4 na Unidade SESI-PR 

para qual solicita o credenciamento, conforme endereços constantes no ANEXO X. 

3.2 Caso a credenciada esteja interessa em credenciar-se em mais de uma Unidade SESI-PR, deverá 

apresentar todos os documentos de forma individual em cada unidade. 

3.3 Não poderão solicitar credenciamento nem realizar contrato, os dirigentes ou empregados do SESI-

PR. 

3.4 Será admitido o credenciamento de um mesmo profissional para mais de uma área ou curso, 

desde que o CANDIDATO cumpra os requisitos legais e editalícios. 

3.5 Após a análise da documentação, e estando esta em conformidade com os requisitos estipulados 

neste regulamento, o candidato ao credenciamento será convidado para realização de AULA 

TESTE, com horário e locais oportunamente designados pelo SESI-PR (esta aula servirá de base 

para verificação da didática do candidato em sala de aula).  

3.6 Quando o pedido de credenciamento for formulado por pessoa jurídica, a AULA TESTE será 

aplicada nos profissionais indicados para candidatura, conforme item 3.5 deste Edital. 

3.7 Em caso de indeferimento do pedido, o interessado poderá interpor recurso, no prazo de 05 (cinco) 

dias úteis, contados da notificação de indeferimento. 

3.8 Estando o(a) CANDIDATO (A) apto nos requisitos constantes dos itens 3.5 e 3.6 será fornecido o 

respectivo CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO – ANEXO VII, passando a figurar no cadastro 

do SESI/PR de credenciados para prestação dos serviços-objeto deste Edital. 

3.9 A cada demanda será firmado um termo de credenciamento distinto, conforme Anexo V. 

3.10 Os serviços serão distribuídos conforme as especificidades que cada curso exigirá, e que será 

definida de acordo com as demandas identificadas pelos clientes SESI. 

3.11 O CREDENCIADO fica obrigado a manter as mesmas condições de cadastro quando da 

celebração do(s) termo(s) de credenciamento. 

3.12 Quando da elaboração de materiais para os cursos, será firmado o respectivo Contrato de Licença 

de Direitos Autorais – ANEXO VI, o qual será anexado ao termo de credenciamento 

correspondente. A responsabilidade pelo preenchimento das informações, do referido documento 

e coleta das assinaturas do(a) credenciado(a) e gerente da unidade, fica a cargo do(a) técnico(a) 

da educação continuada da unidade. 
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2) Altera-se o item 4.1 do Preambulo do Edital, sen do substituído pelo texto abaixo:  

4. REQUISITOS PARA O CREDENCIAMENTO 

4.1 Para ser CREDENCIADA a PESSOA JURÍDICA deverá apresentar a seguinte documentação na 

forma original, ou sob a forma de fotocópia autenticada por órgão competente (cartório ou 

tabelionato legalmente constituído): 

a) Carta conforme modelo Anexo III, endereçado a Gerência de Educação do SESI-PR, redigida 

em papel timbrado, assinada por representante legal, na qual seja solicitado seu 

credenciamento, concordando com as disposições constantes neste Regulamento.  

b) Declaração, conforme Anexo IV; 

c) Comprovante de Inscrição no CNPJ; 

d) Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, referente a todos os créditos tributários federais e à 

Dívida Ativa da União, por ela administrados, no âmbito de suas competências, conforme 

Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014  e Portaria 358/2014 do 

Ministério da Fazenda. Esta Certidão compreende também as contribuições previdenciárias. As 

certidões de prova de regularidade fiscal e INSS emitidas nos termos do Decreto nº 6.106, de 

30 de abril de 2007 têm eficácia durante o prazo de validade nelas constante. Então, caso a 

Certidão Negativa Conjunta expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil for emitida 

antes do dia 03 de novembro de 2014, a mesma deverá vir acompanhada da certidão negativa 

de débitos relativos às contribuições previdenciárias e às de terceiros, ambas regulares; 

e) Certidão Negativa de Débito de Tributos Estaduais, da sede da empresa; 

f) Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais, da sede da empresa; 

g) Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); 

h) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

i) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

j) Inscrição do ato constitutivo no notário registrador de Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

k) Comprovante de alvará de funcionamento da empresa; 

l) Relação de recursos humanos indicando quais profissionais prestarão do serviço, com 

respectivos Contratos de trabalho (registro em CTPS) ou Contrato de prestação de serviços 

para profissionais autônomos. Para os casos de profissionais indicados sócios, tal situação 

será verificada no Estatuto Social da empresa; 

I. Para o cargo de Instrutor de Cursos Livres nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências Naturais, deverá ser apresentada cópia do Diploma ou certificado de formação em 

curso superior na área, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 

da Educação, com licenciatura; 

II. Para os profissionais que possuem outra formação superior e/ou forma de certificação que os 

habilita a ministrar as disciplinas supracitadas, necessária apresentação deste(s) 
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documentos(s), cuja pertinência com o objeto do credenciamento será analisada pela 

Comissão de Licitação e Equipe Técnica; 

III. Para o cargo de Instrutor de Cursos Livres nas demais áreas do conhecimento citadas no 

Objeto deste documento, cópia do comprovante de conclusão do Ensino Médio bem como 

curriculum vitae relacionando os principais eventos em que prestou os serviços referentes ao 

credenciamento desejado, devendo constar a descrição da experiência em ensino. 

IV. Para profissionais de idiomas que não possuam formação superior, deverá ser atestada a 

fluência no idioma por meio de certificados de proficiência na língua. Para o caso de falantes 

nativos, comprovar que é nativo por meio de certidões de nascimento ou de cédula de 

identidade. 

m) Além destes documentos, a credenciada deverá cadastrar-se no sistema de compras WBC do 

Sistema FIEP, no link http://compras.fiepr.org.br/ para fins de recebimento das autorizações de 

prestação de serviços (pedidos de compra) e trâmites de pagamento. 

 

3) Altera-se o item 5 do Preambulo do Edital, sendo  substituído pelo texto abaixo:  

5. OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS 

5.1 Atender aos clientes do SESI/PR, conforme celebrado no(s) Termo(s) de Credenciamento, e no 

pedido de compra emitido no sistema WBC, para o caso de pessoa jurídica. O serviço deverá ser 

realizado APÓS a emissão do pedido de compra no sistema WBC – para pessoa jurídica, o qual 

deverá ser aceito pela credenciada. Sem o aceite deste pedido não poderá ser procedido o aceite 

dos serviços tampouco o trâmite de pagamento previsto neste regulamento. 

5.2 Cumprir o disposto no contrato de licença de direitos autorais – Anexo VI. 

5.3 Entregar ao SESI – PR, na pessoa do gestor indicado no Termo de Credenciamento, em no 

máximo 5 (cinco) dias úteis após a relação do evento ou serviço: 

• Registros de frequência e avaliação dos alunos; 

• Relatório detalhado do serviço prestado, citando a data de realização, quantidade, valor, 

entre outras informações relativas à natureza dos serviços antes de emitir a Nota Fiscal / 

Fatura, a qual só deverá ser emitida após o SESI-PR ter aprovado expressamente o valor 

cobrado pelo serviço; 

5.4 Emitir a nota fiscal / fatura especificando a Unidade SESI geradora do serviço, com o respectivo 

CNPJ, nos termos da IN RFB 971/2009 especificando os detalhes dos serviços e período em que 

foram prestados conforme os dados constantes no Termo de Credenciamento e indicando os 

serviços realizados pormenorizadamente. 

5.5 Quando pessoa jurídica, anexar para cada nota fiscal às cópias de Certidões Negativas do FGTS e 

INSS e da folha de pagamento do pessoal contratado pelo regime celetista que porventura prestem 

serviços ao SESI-PR e o comprovante de pagamento de seus prestadores de serviços caso os 

tenha, bem como as respectivas retenções tributárias. A Nota Fiscal deverá ser preenchida por as 

seguintes informações: 

5.5.1 Natureza do serviço prestado, discriminando se a pessoa atende os requisitos do artigo 

148 da IN/MPS/SRF nº 03, de 14/07/2005; 

5.5.2 Especificação dos serviços realizados (nº de horas) data de realização dos serviços; 
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5.5.3 Número do contrato, local (cidade) da prestação dos serviços; 

5.5.4 Valor total da nota fiscal, com destaque para a retenção de acordo com a legislação 

vigente; 

5.5.5 Banco, nº da agência e da conta corrente da pessoa jurídica que prestou o serviço, 

exclusas contas de poupança. 

5.6 A nota fiscal referente aos serviços prestados deverá ser emitida sempre entre os dias 01 e 19 de 

cada mês. 

5.7 Assumir o pagamento de todos os tributos, taxas, contribuições previdenciárias e trabalhistas e as 

demais despesas de materiais e serviços necessárias ao cumprimento deste credenciamento. 

5.8 Comunicar ao Gestor do SESI-PR qualquer problema que contrarie os procedimentos desse 

credenciamento. 

5.9 Prestar serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, observando-se as recomendações 

de boa técnica, norma e legislação. 

5.10 Comunicar ao Gestor, por escrito, quando verificar condições inadequadas ou a iminência de fatos 

que possam prejudicar a perfeita prestação dos serviços. 

5.11 Responsabilizar-se integralmente pelo fiel cumprimento dos serviços contratados. 

5.12 Responsabilizar-se pela aplicação total da ementa pré-definida pelo SESI PR. 

5.13 Executar diretamente os serviços contratados, sem transferência de responsabilidade ou 

subcontratação. 

5.14 Adotar medidas de segurança adequadas, no âmbito das atividades sob seu controle, para a 

manutenção do sigilo relativo ao objeto dos serviços. 

5.15 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre qualquer assunto 

de interesse do SESI-PR ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da execução dos 

serviços, bem como dos materiais didáticos produzidos para os cursos. 

5.16 Prestar prontamente todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo SESI-PR, cujas 

reclamações se obriga a atender. 

5.17 Quando necessária a elaboração do material didático pelo credenciado para consecução dos 

serviços, será pago o valor por hora aula conforme Anexo II.  Como elaboração entende-se o 

desenvolvimento intelectual do material, exclusas as despesas com diagramação e impressão, as 

quais serão arcadas pelo SESI-PR. Os prazos e métodos de elaboração dos materiais didáticos 

serão discriminados nos escopos dos serviços e contemplados no termo de credenciamento. 

 

4) Altera-se o item 8 do Preambulo do Edital, sendo  substituído pelo texto abaixo:  

8. SANÇÕES E PENALIDADES 

8.1 A inexecução total ou parcial do objeto contratado sujeitará a CONTRATADA, garantida a prévia 

defesa, às seguintes penalidades: multa, rescisão e suspensão do direito de licitar ou contratar com 

o Sistema FIEP por prazo não superior a 2 (dois) anos, nas formas adiante especificadas. 

a) Será cabível pena de multa no percentual de 10% (dez por cento) da importância apurada 

durante os três últimos meses de vigência do Termo de Credenciamento, no caso de 

descumprimento total ou parcial do Termo de Credenciamento, ensejando, a critério do 

SESI/PR, a rescisão do ajuste. 
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b) Se a empresa estiver credenciada há menos de três meses da ocorrência do descumprimento 

contratual total ou parcial justificador da aplicação da penalidade, será aplicada multa de 5% 

(cinco por cento) da importância apurada no período de vigência contratual, ensejando, a 

critério do SESI/PR, a rescisão do ajuste. 

8.2 A multa poderá ser aplicada isolada ou cumulativamente com as demais sanções. 

8.3 Caberá a penalidade de suspensão do direito de licitar, pelo prazo máximo de 2 (dois) anos, 

contados a partir de sua aplicação, nos casos de inexecução total ou parcial de que decorra 

rescisão contratual, a critério do SESI-PR. 

8.4 Fica facultada a defesa prévia da contratada, no caso de descredenciamento ou aplicação de 

penalidades, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação. 

8.5 As multas poderão ser descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito ou cobradas 

judicialmente, caso não haja pagamento espontâneo. 

8.6 Fica sob responsabilidade de cada unidade, quando da demanda, emitir uma justificativa 

informando datas, curso(s), turma(s), valor hora/aula, bem como o nome da instituição/empresa 

onde o curso será realizado. 
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5) A relação de cursos prevista no Anexo I – especi ficação dos cursos, Edital e Retificação IV, fica S UBSTITUÍDA pela que adiante segue: 
  

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO CH PREVISTA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 
Esporte, Lazer e Qualidade de 
Vida Circuito de Palestras em Lazer  02 horas Formação superior em Educação Física e 

Especialização em área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Esporte, Lazer e Qualidade de 
Vida Circuito de Palestras em Lazer 04 horas Formação superior em Educação Física e 

Especialização em área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Esporte, Lazer e Qualidade de 
Vida Circuito de Palestras em Lazer 05 horas Formação superior em Educação Física e 

Especialização em área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Esporte, Lazer e Qualidade de 
Vida Circuito de Palestras em Lazer 08 horas Formação superior em Educação Física e 

Especialização em área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Esporte, Lazer e Qualidade de 
Vida Circuito de Palestras em Lazer 10 horas 

Formação superior em Educação Física e 
Especialização em área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Esporte, Lazer e Qualidade de 
Vida Circuito de Palestras em Lazer 12 horas Formação superior em Educação Física e 

Especialização em área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO CH PREVISTA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Informática Alfabetização Digital 8 horas 
Curso técnico de nível médio ou pós médio 
na 
área/área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Informática Windows 7 Visão Geral 12 horas 
Curso técnico de nível médio ou pós médio 
na 
área/área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Informática Linux Visão Geral 12 horas 
Curso técnico de nível médio ou pós médio 
na 
área/área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Informática Internet 8 horas 
Curso técnico de nível médio ou pós médio 
na 
área/área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Informática Pacote OFFICE Word para 
iniciante 8 horas 

Curso técnico de nível médio ou pós médio 
na 
área/área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Informática Pacote OFFICE Excel para 
iniciante 8 horas 

Curso técnico de nível médio ou pós médio 
na 
área/área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Informática Pacote OFFICE PowerPoint para 
iniciante 8 horas 

Curso técnico de nível médio ou pós médio 
na 
área/área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Informática Pacote OFFICE Outlook para 
iniciante 8 horas 

Curso técnico de nível médio ou pós médio 
na 
área/área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 
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Informática 
Caixa eletrônico, Internet Bank e 
sistema Android para aplicativos 
mobile 

8 horas 
Curso técnico de nível médio ou pós médio 
na 
área/área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

     

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO CH PREVISTA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Gestão Administre Seu Dinheiro de 
Forma Consciente | Palestra 2 horas Formação técnica  ou superior em 

administração ou áreas correlatas. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Administre Seu Dinheiro de 
Forma Consciente | Curso 4 horas Formação técnica  ou superior em 

administração ou áreas correlatas. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Atendimento 4 horas Formação técnica ou superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Aprendendo a Conviver e 
Respeitar as Diferenças 8 horas Formação técnica ou superior na área 

correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Comunicação Interpessoal no 
Ambiente de Trabalho 8 horas Formação técnica ou superior na área 

correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Ética e Conduta no Trabalho 8 horas Formação técnica ou superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Etiqueta Profissional 8 horas 
Formação técnica ou superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Feedback: uma Oportunidade de 
Crescimento e Aprendizagem 8 horas Formação técnica ou superior na área 

correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Qualidade: Responsabilidade 
Individual e Coletiva 8 horas Formação técnica ou superior na área 

correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão 
Capacidade de Empreender e 
Inovar 8 horas 

Formação técnica ou superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Oficina de Ideias: Criatividade e 
Inovação 8 horas Formação técnica ou superior na área 

correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Comprometimento e Foco em 
Resultados 8 horas Formação técnica ou superior na área 

correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Missão e Visão da Indústria 8 horas 
Formação técnica ou superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Otimização do Tempo 8 horas Formação técnica ou superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Relacionamento Interpessoal: Eu 
e Meus Pares 8 horas Formação técnica ou superior na área 

correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Relacionamento Interpessoal: no 
Ambiente de Trabalho 

8 horas Formação técnica ou superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Significado do Trabalho: Visão 
Sistêmica e Motivação 8 horas Formação técnica ou superior na área 

correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Sustentabilidade Ambiental 8 horas Formação técnica ou superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Sustentabilidade Social 8 horas Formação técnica ou superior na área Ter ministrado aulas para adolescentes 
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correlata. e/ou adultos 

Gestão Cadeia Produtiva na Indústria 
Sustentável 8 horas Formação técnica ou superior na área 

correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

  
 
 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO CH PREVISTA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Gestão Educação Orçamentária 6 horas 
Curso técnico de nível médio ou superior em 
área correlata 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Significado do Trabalho 20 horas Curso técnico de nível médio ou superior em 
área correlata 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Conhecendo o Negócio e os 
Valores da Empresa 20 horas Curso técnico de nível médio ou superior  em 

área correlata 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão 

Desenvolvendo Competências 
Pessoais e  
Sociais para o Mundo do 
Trabalho 

20 horas Curso técnico de nível médio ou superior em 
área correlata 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

Gestão Educação para sustentabilidade 20 horas Curso técnico de nível médio ou superior em 
área correlata 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos 

  
ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO CH PREVISTA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Gestão Autoliderança 4 horas Curso Superior completo na área. Ter ministrado aulas para 
gestores/líderes. 

Gestão Desenvolvimento de Equipes 16 horas Curso Superior completo na área. Ter ministrado aulas para 
gestores/líderes. 

Gestão Desenvolvimento de Líderes 16 horas Curso Superior completo na área. Ter ministrado aulas para 
gestores/líderes. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO CH PREVISTA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Línguas Estrangeiras LIBRAS | Língua Brasileira de 
Sinais 30 horas Formação em Libras Ter experiência com ensino de Libras. 

Línguas Estrangeiras Espanhol I 6 horas Ensino médio completo com certificado de 
fluência na língua estrangeira ou ser nativo. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Línguas Estrangeiras Espanhol II 12 horas Ensino médio completo com certificado de 
fluência na língua estrangeira ou ser nativo. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Línguas Estrangeiras Espanhol III 6 horas Ensino médio completo com certificado de 
fluência na língua estrangeira ou ser nativo. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Línguas Estrangeiras Inglês I 6 horas Ensino médio completo com certificado de 
fluência na língua estrangeira ou ser nativo. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Línguas Estrangeiras Inglês II 12 horas Ensino médio completo com certificado de Ter ministrado aulas para adolescentes 
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fluência na língua estrangeira ou ser nativo. e/ou adultos. 

Línguas Estrangeiras Inglês III 6 horas Ensino médio completo com certificado de 
fluência na língua estrangeira ou ser nativo. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Línguas Estrangeiras Inglês Automotivo 15 horas Ensino médio completo com certificado de 
fluência na língua estrangeira ou ser nativo. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Línguas Estrangeiras Idiomas para a Indústria - Inglês 
Básico 108 horas Ensino médio completo com certificado de 

fluência na língua estrangeira ou ser nativo. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Línguas Estrangeiras 
Idiomas para a Indústria - Inglês 
Básico  Completo 108 horas 

Ensino médio completo com certificado de 
fluência na língua estrangeira ou ser nativo. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Línguas Estrangeiras Idiomas para a Indústria - Inglês 
Básico II 36 horas Ensino médio completo com certificado de 

fluência na língua estrangeira ou ser nativo. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Línguas Estrangeiras Idiomas para a Indústria - Inglês 
Básico III 36 horas Ensino médio completo com certificado de 

fluência na língua estrangeira ou ser nativo. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Língua Portuguesa Português Básico 20 horas Ensino superior em Letras ou área correlata 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Educação Matemática Aplicada 6 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata.  

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Educação Matemática com Jogos 8 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

 
 
 

  

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO CH PREVISTA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Qualidade de Vida 
Avaliação do Hábito Alimentar - 
Como está a sua alimentação | 
Workshop 

1 hora Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Jogo da Pirâmide dos Alimentos | 
Workshop 1 hora 

Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Mitos e Verdades da Alimentação 
| Workshop 1 hora Curso técnico de nível médio ou superior na 

área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Montando um prato Saudável | 
Workshop 1 hora Curso técnico de nível médio ou superior na 

área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Alimentação Saudável 8 horas 
Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida  Saúde, Longevidade e 
Envelhecimento 8 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 

área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Atividade Física 8 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Relações Humanas no Trabalho 20 horas 
Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 
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ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO CH PREVISTA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Qualidade de Vida Alimentação e Prevenção da 
Obesidade 1 hora Curso técnico de nível médio ou superior na 

área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Alimentação saudável - palestra 1 hora Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Alimentação Saudável na Prática 
Esportiva 1 hora Curso técnico de nível médio ou superior na 

área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Alimentação Saudável no dia a 
dia: Dúvidas Frequentes 1 hora 

Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Alimentação Saudável: 
desvendando a Pirâmide dos 
Alimentos. 

1 hora Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Mitos e Verdades da Alimentação 1 hora Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 10 Passos para uma Alimentação 
Saudável 1 hora Curso técnico de nível médio ou superior na 

área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Consumo Consciente da Água 1h30 Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Teatro Socioeducativo em 
Alimentação e Nutrição 2 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 

área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Anexo II da NR 17 - 
Teleatendimento/ Telemarketing | 
Palestra 

4 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO CH PREVISTA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Qualidade de Vida Prevenção a Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis 4 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 

área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Prevenção a Doenças 
Sexualmente Transmissíveis 

4 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Prevenção ao Uso do Álcool e 
Outras Drogas 4 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 

área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Prevenção de Doenças 
Osteomusculares Relacionadas 
ao Trabalho 

4 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Prevenção do câncer 4 horas 
Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 
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Qualidade de Vida Animais Peçonhentos na Indústria da Madeira e do 
Mobiliário 4 horas Curso técnico de nível médio ou 

superior na área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Risco Cardiovascular 4 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Ruído Ambiental 4 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Saúde Bucal 4 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Saúde Vocal 4 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Promoção de Saúde e Qualidade 
de Vida 6 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 

área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Agentes Químicos 8 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Ambiente e Saúde 8 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Gerenciamento do Estresse 8 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Higiene Pessoal e no Ambiente 
de Trabalho 8 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 

área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Proteção Auditiva 8 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Saúde do Trabalhador 8 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Saúde e Segurança para Jovens 
Trabalhadores 10 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 

área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Prevenção ao câncer de pele 12 horas Curso técnico de nível médio ou superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO CH PREVISTA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 
Qualidade de Vida 

Oficina “Folia da Prevenção” 1 hora 
Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Prevenção ao Uso indevido de álcool, tabaco e crack. 1 hora 

Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Importância da Saúde Bucal para a Saúde do Corpo 1 hora 

Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Higiene pessoal 2 horas 

Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Prevenção das doenças crônicas 2 horas 

Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Gerenciamento de Estresse 2 horas 

Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 
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Qualidade de Vida 
Proteção Respiratória na Indústria Cerâmica 

4 horas Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Proteção Respiratória na Indústria da Madeira e do 
Mobiliário 4 horas Curso técnico de nível médio ou 

superior na área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Segurança no Trânsito 4 horas Curso técnico de nível médio ou 

superior na área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Segurança e Saúde no Trabalho 

6 horas Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Socorros de Urgência 8 horas Curso técnico de nível médio ou 

superior na área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Segurança das Mãos 8 horas Curso técnico de nível médio ou 

superior na área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida 
Primeiros Socorros 12 horas Curso técnico de nível médio ou 

superior na área correlata. 
Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Brigada de incêndio – Básico 16 horas Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO CH PREVISTA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Qualidade de Vida Noções básicas de Prevenção Contra Incêndio 1 hora Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Choque Elétrico 2 horas Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Combate a Incêndio 2 horas Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Ter ministrado aulas para adolescentes 
e/ou adultos. 

Qualidade de Vida Plano de Ação de Emergência – P.A.E. 2 horas Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Curso técnico de nível médio ou superior 
na área correlata. 
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Ensino - professor 
Curso de Idiomas e 
Cultura Brasileira para 
Estrangeiros 

Oficina de Língua 
Portuguesa para 
Estrangeiros e 
Contextualização 
Sociocultural 

Mínima 100hs  
 
Máxima 150hs – 
Conforme 
demanda da 
empresa 

Licenciatura em Língua 
Portuguesa. Desejável fluência 
em Francês. 

Experiência em sala de aula. Desejável 
experiência com ambientes interculturais 
e aulas de Português para Estrangeiros 
ou como Segunda Língua. 

Ensino – professor 
Curso de Idiomas e 
Cultura Brasileira para 
Estrangeiros 

Oficina de Sistema 
Monetário Brasileiro 
e Educação 
Orçamentária 

Mínima 80hs 
 
Máxima 
130hs – Conforme 
demanda da 
empresa 

Desejável Licenciatura em 
Matemática. Caso não seja 
possível, Bacharelado em 
Administração, Ciências 
Contábeis ou Economia. 

Experiência em sala de aula e 
conhecimento sobre educação 
orçamentária, sistema monetário 
brasileiro e raciocínio lógico. 

 

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO CH PREVISTA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Gestão Relações Interpessoais 16 horas Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

SST Saúde e Segurança do Trabalho 12 horas 
Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

SST Meio Ambiente 8 horas Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Gestão Ética e Cidadania 12 horas Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

Curso técnico de nível médio ou 
superior na área correlata. 

ÁREA DE ATUAÇÃO CURSO DISCIPLINA CARGA 
HORÁRIA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Área de 
Atuação Modalidade CH prevista Formação Mínima Experiência Mínima 

Educação Elaboração de Material Didático  Sob demanda 
Superior completo na área/disciplina de 
atuação e fluência no idioma (quando for o 
caso de língua estrangeira moderna) 

Ter experiência com elaboração de material didático 
e ter lecionado aulas no idioma (quando for o caso 
de língua estrangeira moderna). 

Educação Metodologias e Didática de Ensino 08 horas Graduação em Pedagogia. Desejável 
especialização na área. Ter ministrado aulas para adolescentes e/ou adultos. 

Educação Ensino presencial e conectado 08 horas Graduação em Pedagogia. Desejável 
especialização em EaD. 

Ter ministrado aulas para adolescentes e/ou adultos. 
Possuir experiência com EaD. 
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ÁREA DE 
ATUAÇÃO MODALIDADE CH PREVISTA FORMAÇÃO MÍNIMA EXPERIÊNCIA MÍNIMA 

Educação Educação Ambiental e Saúde 72h Nível Superior. 

Ter ministrado aulas para jovens e adolescentes. 
Experiência no trabalho com projetos sociais e o 
desenvolvimento de ações com grupo em 
vulnerabilidade social. 

Educação 
Educação em Direitos Humanos e 
Cidadania 

72h Nível Superior. 

Ter ministrado aulas para jovens e adolescentes. 
Experiência no trabalho com projetos sociais e o 
desenvolvimento de ações com grupo em 
vulnerabilidade social. 

Educação 
Expressões Artísticas – Arte como 
ferramenta de educação 

72h Nível Superior. 

Ter ministrado aulas para jovens e adolescentes. 
Experiência no trabalho com projetos sociais e o 
desenvolvimento de ações com grupo em 
vulnerabilidade social. 
Ter habilidade no desenvolvimento de atividades 
relacionadas à arte (dança, teatro, música, 
artesanato, grafite, canto, etc). 

Educação Redação e Produção de Textos 108h Licenciatura em Letras / Português 

Ter ministrado aulas para jovens e adolescentes. 
Experiência no trabalho com projetos sociais. 
Flexibilidade para trabalhar com jovens desde o 
ensino fundamental até o ensino médio. 

Educação Língua Portuguesa Aplicada 108h Licenciatura em Letras / Português 

Ter ministrado aulas para jovens e adolescentes. 
Experiência no trabalho com projetos sociais. 
Flexibilidade para trabalhar com jovens desde o 
ensino fundamental até o ensino médio. 

Educação 
Matemática e o desenvolvimento do 
planejamento e economia pessoal 

108h Licenciatura em Matemática. 
Ter ministrado aulas para jovens e adolescentes. 
Experiência no trabalho com projetos sociais. 
Flexibilidade para trabalhar com jovens desde o 
ensino fundamental até o ensino médio. Qualificação 
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6) Altera-se item 3 da Retificação IV:  

� Onde se lê: 

A relação de cursos prevista no Anexo I – especificação dos cursos fica SUBSTITUÍDA pela que adiante segue:: 

� Leia-se: 

A relação de cursos abaixo, faz parte da Coleção Atualização do trabalhador com exceção da área de atuação “Ensino-Professor 

 

 

 

 

7) Altera-se item 5 - Tabela I – Valores de Educaçã o Continuada e Cursos de Idiomas (para cursos de id iomas exceto de Curitiba e Região 

Metropolitana – da Retificação IV:  

� O valor ficará unificado para todas as unidades do Estado, sendo: 

• R$ 24,20 – Nível médio 

• R$ 33,30 – Nível superior 

 

 

 

 

e Robótica. 

Educação 
Tecnologia e Lógica da 
Programação 

108h Licenciatura em Matemática. 

Ter ministrado aulas para jovens e adolescentes. 
Experiência no trabalho com projetos sociais. 
Flexibilidade para trabalhar com jovens desde o 
ensino fundamental até o ensino médio. Qualificação 
e Robótica. 
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8) Altera-se item 1.3 – da Retificação IV:  

� Onde se lê: 

“O(a) credenciado(a) que, a pedido do SESI/PR, prestar seus serviços nas dependências das 
empresas, ou seja, in company, cuja distância de deslocamento for superior a 10 km entre a 
unidade SESI solicitante e a empresa-cliente será ressarcido(a) no valor de R$ 1,20 (um real e 
vinte centavos) por km excedente a partir do décimo primeiro quilômetro (haverá também 
ressarcimento de valores relativos a pedágios se for o caso), mediante aprovação de 
orçamento antes da prestação do serviço a ser realizado. As exceções serão tratadas à parte 
pelo(a) gestor(a) da unidade SESI onde foi realizado o Termo de Credenciamento. A 
responsabilidade pelo correto uso deste recurso é do gestor(a) da unidade”. 

� Leia-se: 

O(a) credenciado(a) que, a pedido do SESI/PR, prestar seus serviços nas dependências das empresas, 

ou seja, in company, cuja distância de deslocamento for superior a 10 km entre a unidade SESI solicitante 

e a empresa-cliente ou residência do credenciado quando esta for mais próxima da empresa (fazer o 

cálculo da distancia entre os trajetos), será ressarcido(a) no valor de R$ 1,20 (um real e vinte centavos) 

por km excedente a partir do décimo primeiro quilômetro (haverá também ressarcimento de valores 

relativos a pedágios se for o caso), mediante aprovação de orçamento antes da prestação do serviço a 

ser realizado. As exceções serão tratadas à parte pelo(a) gestor(a) da unidade SESI onde foi realizado o 

Termo de Credenciamento. A responsabilidade pelo correto uso deste recurso é do gestor(a) da unidade. 

 

 

As demais disposições do edital permanecem inalteradas. 

Curitiba, 31 de março de 2015. 

 

JOSÉ ANTONIO FARES 

SUPERINTENDENTE DO SESI-PR 

 


