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AVISO DE RETIFICAÇÃO VII 

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) A relação de cursos prevista no Anexo I – especificação dos cursos, Edital e Retificação IV, fica 

SUBSTITUÍDA pela que adiante segue: 
 

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 

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 

Informática Excel Intermediário 40 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 
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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 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes 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 

Gestão Significado do 
Trabalho 

20 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior em área 
correlata 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos 
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ÁREA DE 
ATUAÇÃO CURSO CH 

PREVISTA 
FORMAÇÃO 

MÍNIMA 
EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA 

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 

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 

Idiomas LIBRAS | - Língua 
Brasileira de Sinais 30 horas Formação em Libras Ter experiência com 

ensino de Libras. 

Idiomas 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. 

Idiomas 
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. 

Idiomas 
Idiomas para a 
Indústria - Inglês 
Básico I 

36 horas 

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

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

Idiomas 
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. 

Idiomas 
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. 

Idiomas Inglês Intermediário I 36 horas 

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

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 
 

Idiomas Inglês Intermediário II 36 horas 

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

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

Idiomas Inglês Intermediário 
III 36 horas 

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

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

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

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. 
 

 
 
 
 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO CURSO CH 

PREVISTA 
FORMAÇÃO 

MÍNIMA 
EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA 

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. 

 
 
 

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. 
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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. 

Qualidade de Vida 
Pentáculo do Bem-estar 
- Nutrição  
 

1 h 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

Qualidade de Vida 
Pentáculo do Bem-estar 
- Comportamento 
Preventivo 

1 h 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

Qualidade de Vida 

Pentáculo do Bem-estar 
- Gerenciamento de 
Estresse 
 

1 h 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

Qualidade de Vida 

Pentáculo do Bem-estar 
- Qualidade nos 
Relacionamentos 
 

1 h 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

Qualidade de Vida 

Pentáculo do Bem-estar 
- Atividade Física, 
Aptidão Física e Saúde 
 

1 h 
Curso superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

Qualidade de Vida 

Pentáculo do Bem-estar 
- Prescrição do 
Exercício Físico Grupos 
Especiais - Diabetes 
 

1 h Curso superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

Qualidade de Vida 

Pentáculo do Bem-estar 
- Prescrição do 
Exercício Físico 
 Hipertensos 
 

1 h Curso superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

Qualidade de Vida 

Pentáculo do Bem-estar 
- Prescrição do 
Exercício Físico 
 Obesos 
 

1 h 
Curso superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

Qualidade de Vida 

Pentáculo do Bem-estar 
- Prescrição do 
Exercício para 
Gestantes 
 

1 h Curso superior na 
área correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

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. 
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ÁREA DE 
ATUAÇÃO CURSO CH 

PREVISTA 
FORMAÇÃO 

MÍNIMA 
EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA 

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. 

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 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 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 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. 
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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. 

SST 

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. 
 

SST 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. 

SST 

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. 

SST Segurança no Trânsito 4 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

SST 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. 

SST Socorros de Urgência 8 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

SST Segurança das Mãos 8 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

SST Primeiros Socorros 12 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

SST Brigada de incêndio – 
Básico 16 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

SST Conscientização e Uso 
Correto de EPI’s 03 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos 

SST Agentes Químicos 8 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

SST Proteção Auditiva 8 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

SST Ruído Ambiental 4 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 
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SST 
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. 

SST Choque Elétrico 2 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

SST Combate a Incêndio 2 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior na área 
correlata. 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos. 

SST 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. 
 

 
 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO CURSO CH 

PREVISTA 
FORMAÇÃO 

MÍNIMA 
EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA 

Ensino - professor 
Curso de Idiomas e 
Cultura Brasileira 
para Estrangeiros 

Mínima 100 
hrs e 

Máxima 150 
hrs. 

Conforme 
demanda da 

empresa 
 

Licenciatura em 
Língua Portuguesa. 
Desejável fluência 
em Francês. 

Oficina de Língua 
Portuguesa para 
Estrangeiros e 

Contextualização 
Sociocultural 

 

Ensino – professor 
Curso de Idiomas e 
Cultura Brasileira 
para Estrangeiros 

 
Mínima 80hs 

e Máxima 
130hrs 

Conforme 
demanda da 

empresa 
 

Desejável 
Licenciatura em 

Matemática. Caso 
não seja possível, 
Bacharelado em 
Administração, 

Ciências Contábeis 
ou Economia 

 

Oficina de Sistema 
Monetário Brasileiro e 
Educação 
Orçamentária 

Educação Educação para 
Sustentabilidade 20 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior em área 
correlata 
 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos 

Educação Educação 
Orçamentária 6 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior em área 
correlata 
 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos 

Educação Matemática Aplicada 6 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior em área 
correlata 
 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos 

Educação Matemática com 
jogos 8 horas 

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior em área 
correlata 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos 

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. 
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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. 

Educação 

O Caminho da  
Profissão  
Conteúdo (Relações 
interpessoais; Saude 
e Segurança no 
Trabalho; Meio 
Ambiente e Ética e 
Cidadania) 

48 horas  

Curso técnico de 
nível médio ou 
superior em área 
correlata 

Ter ministrado aulas 
para adolescentes e/ou 
adultos 

Educação 

Mulheres  
Inventando Moda 
Conteúdo (Relações 
interpessoais; Saude 
e Segurança no 
Trabalho; Meio 
Ambiente e Ética e 
Cidadania) 

48 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 

Educação/Vira 
Vida 

Oficina 
Educação 
Ambiental e 
Saúde 

30 
horas 

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/Vira Vida 
Oficina Educação em 
Direitos Humanos e 
Cidadania 

30 horas 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/Vira Vida 

Oficina Expressões 
Artísticas – Arte como 
ferramenta de 
educação 

30 horas 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/Vira Vida 
Oficina Educação 
Ambiental e Saúde 

30 horas Nível Superior. 

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

Educação/Vira Vida 
Oficina Redação e 
Produção de Textos 

30 horas  
Licenciatura em 
Letras / Português 
pedagogia 

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/Vira Vida 
Oficina Língua 
Portuguesa Aplicada 

30 horas  
Licenciatura em 
Letras / Português ou 
pedagogia 

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. 

 
 

SOMENTE VIRA VIDA – UNIDADES: FOZ DO IGUAÇU, LONDRI NA E CIC/PORTÃO 
 

ÁREA DE 
ATUAÇÃO CURSO CH 

PREVISTA 
FORMAÇÃO 

MÍNIMA 
EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA 

Educação/Vira Vida 

Oficina Matemática e 
o desenvolvimento do 
planejamento e 
economia pessoal 

36 horas   
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. 

Educação/Vira Vida 
Oficina Tecnologia e 
Lógica da 
Programação 

36 horas   
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. 

Educação/Vira Vida 
Cidadania 

12 horas Nível Superior. 
Ter ministrado aulas 
para jovens e 
adolescentes. 
Experiência no trabalho 



 

 11 / 14

com projetos sociais e o 
desenvolvimento de 
ações com grupo em 
vulnerabilidade social. 

Educação/Vira Vida 
Ciclo do 
desenvolvimento 
humano 

14 horas 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/Vira Vida 
Resgate da 
autoestima 

21 horas 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. 

 

 

 
SOMENTE VIRA VIDA – UNIDADES: FOZ DO IGUAÇU, LONDRI NA E CIC/PORTÃO 

 
ÁREA DE 
ATUAÇÃO CURSO CH 

PREVISTA 
FORMAÇÃO 

MÍNIMA 
EXPERIÊNCIA 

MÍNIMA 

Educação/Vira Vida O mundo da educação 6 horas 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/Vira Vida O mundo do trabalho 10 horas 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/Vira Vida 
Valores Sociais do 
Trabalho 

10 horas 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 
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2) Altera-se o item 5 do preambulo do Edital, passando a ter a seguinte redação: 
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: 

• Plano de aula, antes do início das atividades em sala de aula; 

• Registros de frequência e avaliação dos alunos; 

• Documentação escolar referente ao nível de ensino Educação Continuada solicitado pela Unidade, 

quando aplicável; 

• 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; 

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. 
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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.  

5.18 Informar conta corrente pessoa jurídica 

5.19 Realizar aula teste conforme Anexo XI. 

 
 

3) Inclusão de novo Anexo – Sendo: ANEXO XI – AULA TESTE.  
 

 

 

As demais disposições do edital permanecem inalteradas. 

 

 

Curitiba, 27 de janeiro de 2016. 

 
 
 

JOSÉ ANTONIO FARES 

SUPERINTENDENTE DO SESI-PR 
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ANEXO XI – AULA TESTE 

 

 

AVALIAÇÃO PARA  
CREDENCIAMENTO 

 

SESI 

RIO NEGRO 

 

   
1ª AVALIAÇÃO                                                   REAVALIAÇÃO   
 

Técnico Avaliado: NNNNNNN  Nº. Formulário: PROT-14/NNNNN 

Curso: NNNNN 

Disciplina: EDUCAÇÃO CONTINUADA e ÁREA  

Responsável pelo preenchimento:  

Cargo ou Função:  

 

ITEM 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

PESO 

 

NOTA 

 

PESO 
X 

NOTA 
Postura do 

Docente 
Atitude dos docentes/técnico de ensino no 
relacionamento com os alunos e no cumprimento de 
horário.  

0,1 
  

Comunicação  Capacidade de comunicação do docente/técnico de 
ensino, em esclarecer dúvidas, promovendo a troca 
de experiências. 

0,2 
  

Desenvoltura  Apresenta facilidade de expressão/comunicação com 
os alunos. 

0,1   

Conhecimento 
Técnico 

Possui conhecimento e compreensão do assunto do 
qual se baseia a aula. 

0,4   

Experiência 
Profissional 

Capacidade do docente/técnico de ensino em 
desenvolver o assunto com o domínio de conteúdo 

0,2   

Total (resultado da avaliação):  

Utilize o espaço abaixo para observações: 
 
 
 

 

 

 
 

APROVADO 
 

 
REPROVADO 

Visto da Gerência: 
 

Visto do Avaliador: 
 

Data: 
 

 
Ref.: DR 3.003 
Revisão : 08 

 


