
O SENAI Piracicaba firmou uma parceria com a Prefeitura de Piracicaba para 

oferecimento de 19 cursos online, voltados para o mercado de trabalho. 

 São cursos rápidos, auto instrucionais e com certificados de aproveitamento. 

Escolha um curso que lhe interesse, leia com atenção suas características, inclusive se o 

curso pode ser realizado pelo celular ou somente pelo computador, e click no link para a 

inscrição. 

Aproveite e se capacite. 

  

Curso: LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados nº 13.709/2018 

Objetivo: Apresentar as principais diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados 

nº13.709/2018, que regulamenta o tratamento de dados pessoais que as organizações 

realizam em suas diversas atividades, tanto em meios físicos quanto eletrônicos, a fim 

de garantir a privacidade das pessoas. 

Carga Horária: 04 horas 

Realizado através de celular ou computador 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 4ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabacentro.sp.senai.br/curso/94075/503/privacidade-e-

protecao-de-dadoslgpd 

  

Curso: Economia Circular 

Objetivo: Apresentar o novo modelo de produção circular, identificando o sistema 

econômico vigente e compreendendo as formas de transição nas esferas 

comportamental, empresarial e político-institucional. 

Carga Horária: 20 horas 

Realizado através de celular e computador 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 5ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabavila.sp.senai.br/curso/90950/510/economia-

circular 
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Curso: Desvendando a Indústria 4.0 

Objetivo: Introdução ao tema e a obtenção da base conceitual das tecnologias 

habilitadoras que suportam a Indústria 4.0. 

Carga Horária: 20 horas 

Realizado através de celular e computador. 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 5ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabacentro.sp.senai.br/curso/86817/503/desvendando-

a-industria-40 

  

Curso: Desvendando o Blockchain 

Objetivo: Apresentar a base tecnológica da Blockchain, seu funcionamento e os 

benefícios que ela proporciona para o mundo dos negócios. 

Carga Horária: 20 horas 

Realizado através de celular e computador 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 5ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabacentro.sp.senai.br/curso/87241/503/desvendando-

a-blockchain 

  

Curso: Desvendando o BIM 

Objetivo: Apresentar a metodologia BIM, sua influência, requisitos e benefícios para 

cadeia de construção civil. 

Carga Horária: 20 horas 

Realizado através de celular e computador 

Idade Mínima: 16 anos 

Escolaridade mínima: 4ª série do Nível Fundamental 
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Link para inscrição: https://piracicabavila.sp.senai.br/curso/90407/510/desvendando-o-

bim 

  

Curso: Empreender SENAI 

Objetivo: Obtenção da base conceitual e de ferramentas de gestão que lhe suportem na 

estruturação de um negócio próprio considerando viabilidade, público-alvo, habilidades 

pessoais, análise de mercado e aspectos legais. 

Carga Horária: 20 horas 

Realizado através de celular e computador 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 6ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabacentro.sp.senai.br/curso/89958/503/empreender-

senai 

  

Curso: Atendimento Telefônico 

Objetivo: Desenvolver competências que permitam ao aluno prestar atendimento ao 

cliente via telefone, seguindo orientações ou procedimentos e padrões de qualidade e 

ética adequados ao ambiente de trabalho. 

Carga Horária: 06 horas 

Realizado somente através computador ou notebook 

Idade Mínima: 16 anos 

Escolaridade mínima: 5ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabacentro.sp.senai.br/curso/80821/503/atendimento-

telefonico 

  

Curso: Excel Básico 

Objetivo: Abordar as possibilidades para resolver problemas básicos de cálculos com 

fórmulas e aplicação de funções. 

Carga Horária: 20 
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Realizado somente através computador ou notebook 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: Nível Fundamental Concluído 

Link para inscrição: https://piracicabavila.sp.senai.br/curso/92632/510/excel-basico 

  

Curso: Metrologia 

Objetivo: Explorar os principais temas relacionados à metrologia aplicada à área 

mecânica desde os instrumentos mais básicos como as réguas até instrumentos com um 

grau maior de precisão. 

Carga Horária: 14 horas 

Realizado somente através computador ou notebook 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 6ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabacentro.sp.senai.br/curso/78404/503/competencia-

transversal-metrologia 

  

Curso: Segurança do Trabalho 

Objetivo: Sensibilizar os participantes do curso para as questões básicas da prevenção 

de acidentes e segurança do trabalho, de forma a criar uma mentalidade prevencionista. 

Carga Horária: 14 horas 

Realizado somente através computador ou notebook 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 6ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabavila.sp.senai.br/curso/78398/510/competencia-

transversal-seguranca-no-trabalho 

  

Curso: Finanças Pessoais 
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Objetivo: Tornar o estudante apto a identificar a importância do equilíbrio financeiro 

para obter mais qualidade de vida, tranquilidade e motivação. 

Carga Horária: 14 horas 

Realizado somente através computador ou notebook 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 6ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabavila.sp.senai.br/curso/78402/510/competencia-

transversal-financas-pessoais 

  

Curso: Tecnologia da Informação e Comunicação 

Objetivo: Apresentar os principais temas relacionados à infraestrutura de TI, serviços de 

redes, software, hardware, normas e padrões técnicos, utilizados em um ambiente 

empresarial e industrial 

Carga Horária: 14 horas 

Realizado somente através computador ou notebook 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 6ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabacentro.sp.senai.br/curso/78400/503/competencia-

transversal-tecnologia-da-informacao-e-comunicacao 

  

Curso: Lógica de Programação 

Objetivo: Conhecer os princípios básicos da lógica de programação para poder criar 

sites, desenvolver games e programar robôs. 

Carga Horária: 14 horas 

Realizado somente através computador ou notebook 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 6ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabacentro.sp.senai.br/curso/78394/503/competencia-

transversal-logica-de-programacao 
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Curso: Educação Ambiental 

Objetivo: Identificar os princípios básicos de educação ambiental, as ações de proteção 

ao meio ambiente tendo em vista a responsabilidade social. 

Carga Horária: 14 horas 

Realizado somente através computador ou notebook 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 6ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabavila.sp.senai.br/curso/78391/510/competencia-

transversal-educacao-ambiental 

  

Curso: Propriedade Intelectual 

Objetivo: Compreender aspectos ligados à propriedade intelectual, bem como, os 

benefícios da proteção dos produtos derivados da criatividade e da inovação. 

Carga Horária: 14 horas 

Realizado somente através computador ou notebook 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 6ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabacentro.sp.senai.br/curso/78397/503/competencia-

transversal-propriedade-intelectual 

  

Curso: Consumo Consciente de Energia 

Objetivo: Conhecer sobre os impactos da má utilização de energia elétrica e como isso 

afeta a sociedade direta e indiretamente. 

Carga Horária: 14 horas 

Realizado somente através computador ou notebook 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 6ª série do Nível Fundamental 
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Link para inscrição: https://piracicabavila.sp.senai.br/curso/78359/510/competencia-

transversal-consumo-consciente-de-energia 

  

Curso: Noções Básicas de Mecânica Automotiva 

Objetivo: Conhecer os principais temas relacionados à mecânica automotiva, desde os 

conceitos básicos até a conceituação de funcionamento e funções dos sistemas 

complexos, como sistemas mecânicos principais e secundários. 

Carga Horária: 14 horas 

Realizado somente através computador ou notebook 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 6ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabavila.sp.senai.br/curso/78396/510/competencia-

transversal-nocoes-basicas-de-mecanica-automotiva 

  

Curso: Preparação para o Mundo do Trabalho 

Objetivo: Apresentar estratégias que contribuam para inserção ou recolocação de jovens 

e adultos no mundo do trabalho, por meio do reconhecimento do contexto 

contemporâneo e da importância do planejamento de carreira alinhado as habilidades 

pessoais. 

Carga Horária: 14 horas 

Realizado somente através computador ou notebook 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 5ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabavila.sp.senai.br/curso/92542/510/preparacao-para-

o-mundo-do-trabalho 

  

Curso: Fundamentos de Logística 

Objetivo: Conhecer as questões fundamentais da logística, seu histórico, conceitos, e de 

como utilizar melhor a logística num ambiente empresarial envolvido no mercado 

globalizado. 
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Carga Horária: 14 horas 

Realizado somente através computador ou notebook 

Idade Mínima: 14 anos 

Escolaridade mínima: 6ª série do Nível Fundamental 

Link para inscrição: https://piracicabacentro.sp.senai.br/curso/78392/503/competencia-

transversal-fundamentos-de-logistica 
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