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INFORMATIVO - 70 vagas de cursos de qualificação gratuitos 
 

Oferecimento de 70 vagas gratuitas, divididas em 3 cursos diferentes: Cuidador de Idosos, Garçom e 

Higiene e Manipulação de Alimentos para Trailers.  

As vagas serão limitadas, prioritariamente para desempregados que buscam colocação ou 

recolocação no mercado de trabalho. 

Informações importantes. Atenção: 

 

Cursos disponíveis e requisitos:  

CURSO REQUISITOS DESCRIÇÃO Nº VAGAS 

Cuidador de Idosos 

- Estar desempregado; 
- Residir em Piracicaba; 
- Ter mais de 18 anos; 

- Ter Ensino Fundamental Completo. 

Capacita pessoas para que acompanhem o 
envelhecimento saudável e possam cuidar de idosos 
com e sem necessidades especiais na sua rotina. 
Preserva e valoriza a convivência social e familiar do 
idoso.  

30 

Garçom 

- Estar desempregado; 
- Residir em Piracicaba; 
- Ter mais de 18 anos; 

- Ter Ensino Fundamental Completo. 

Recepciona o cliente e ocupa-se de sua acomodação à 
mesa. Registra pedidos e orienta escolhas. Utiliza 
técnicas para servir alimentos e bebidas. Organiza 
espaços físicos de alimentos e bebidas. 

20 

Higienização e 
Manipulação de 
Alimentos para 

trailers 

- Residir em Piracicaba; 
- Ter mais de 18 anos; 

- Ter Ensino Fundamental Completo. 
- Exclusivo para autorizados pela 

SEMTRE. 

Capacitar profissionais que trabalham com trailers para 
o controle higiênico-sanitário de alimentos, evitando 
efeitos de contaminação biológica, química e física, 
manipulando os alimentos adequadamente, prevenindo 
doenças e reduzindo perdas de acordo as normas da 
Vigilância Sanitária. 

20 

 

As vagas são limitadas. Os cursos de Cuidador de Idosos e Garçom são para desempregados que buscam 

colocação ou recolocação no mercado de trabalho. O curso de Higiene e Manipulação de Alimentos para 

Trailer é para os que estão autorizados pela SEMTRE a exercer a atividade de comerciante de rua.  

 

Quando serão as inscrições? 

As inscrições serão online e acontecem das 10h do dia 16 de setembro até às 16h do dia 18 de setembro 

de 2019, no site da SEMTRE (www.semtre.piracicaba.sp.gov.br). A seleção não será por ordem de inscrição, 

mas sim levando em conta o perfil informado no formulário. 

 

Não tenho acesso à internet. Como posso fazer a inscrição? 

Os candidatos que não tem acesso a internet ou necessitarem de ajuda para se inscrever, podem 

comparecer na SEMTRE, com documentos pessoais (RG e CPF). 
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Como vou saber se fui aprovado? 

A classificação será divulgada na sexta - feira, dia 20/09/2019 a partir das 14h00, no site da SEMTRE 

(www.semtre.piracicaba.sp.gov.br); 

 

Quando será feita a matrícula? 

A matrícula deverá ser realizada na SEMTRE, pelo próprio candidato, de 23 e 25 de setembro de 2019, 

das 08h às 16h.  

 

Quais documentos deverão ser apresentados na data da matrícula? 

Os candidatos devem apresentar OBRIGATORIAMENTE no momento da efetivação da matrícula, os 

seguintes documentos:  

 RG E CPF (original e cópia); 

 Comprovante de Endereço atualizado (original e cópia); 

 Comprovante de escolaridade (original e cópia); 

 Carteira de trabalho (só original) 

 

Não terei todos os documentos na data da matricula. Posso fazer assim mesmo? 

Não. É obrigatório apresentar todos os documentos para efetivação da matrícula. O candidato que não 

apresentar todos os documentos será desclassificado e a vaga será oferecida ao próximo da lista de espera.   

 

Posso mandar um representante fazer minha matrícula? 

Não. O próprio candidato deverá fazer sua matrícula, não sendo permitida a realização da mesma por 

terceiros; 

 

Será oferecida alguma ajuda de custo ao aluno? 

Sim, será fornecido material, lanche e vale transporte aos participantes; 

 

O curso oferece certificado? 

Sim, os alunos que tiverem mais de 75% de frequência e participação no curso receberão Certificado de 

conclusão do curso. 

 

INSCRIÇÕES PELO LINK:           INSCRIÇÕES LOTE 3 
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