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Educação técnica garante mais chances de empregos e salários  

(Não Assinado)

Programas vitoriosos do Senac, a exemplo do POP e Projovem, qualificam e abrem portas no mercado de trabalho Fazer
um curso no Senac Alagoas é investir no crescimento pessoal e profissional e garantir mais chances de sucesso na vida. 
Os depoimentos de ex-alunos da escola profissionalizante que tem mais de 64 anos de tradição são um exemplo disso. 
Danielle Gerônimo dos Santos e Bruno de Amaral Rocha concluíram o curso e já estão empregados depois de uma 
intermediação do Programa de Oportunidades Profissionais do Senac e as empresas parceiras. Senac Daniele concluiu o 

curso de Técnico em Nutrição e Dietética e já está 
trabalhando no Restaurante Bodega do Sertão. Aos 
22 anos, ela diz que a oportunidade foi única e 
marcante. “Foi o primeiro curso que eu fiz e eu 
acho o Senac 10, pois me proporcionou também o 
primeiro emprego. Aqui confiam em mim e na 
minha capacidade de crescer e eu não quero parar 
mais. Pretendo continuar estudando e fazer o curso 
de engenharia química”. A exemplo do que ocorreu 
com Daniele, pesquisa realizada pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) comprova que a educação 
técnica pode representar um salto na trajetória 
profissional, com salários até 13% maior do que a 
renda de quem conclui o ensino médio. O estudo 
comprova também que a habilitação técnica 
aumenta em 38% a probabilidade de entrar no 
mercado de trabalho com carteira assinada. O 
salário de um trabalhador com curso superior 
tecnólogo, ensino médio técnico ou qualificação 

profissional em cursos básicos de curta duração é, em média, 12,94% maior do que o de uma pessoa sem esses cursos. 
Senac A pesquisa também mostra que quanto mais alto o nível de qualificação, maior o diferencial no salário. Além 

disso, com maior formação técnica, cresce a 
possibilidade de se conseguir uma vaga na área para
qual o trabalhador estudou. Com o ex-aluno Bruno 
de Amaral Rocha, de 20 anos, as oportunidades de 
crescimento só começaram depois que ele concluiu 
o curso no Senac. “Eu fiz o curso de Manutenção e 

            Montagem de Microcomputador e depois que 
conclui não parei de trabalhar. Montei um 
laboratório em casa e dava assistência como 
autônomo nas residências. Foi quando o Senac me 
chamou para fazer uma seleção pelo POP na 
Residência Saúde”, explica. A empresa atua com 
educação a distância e forma profissionais para o 
mercado de trabalho na área de saúde. Bruno foi 
contratado para ser técnico de Informática. Seu 
chefe imediato e diretor de Marketing, Kleiton 
Jatobá, diz que entre os sete concorrentes, Bruno foi
o que melhor apresentou o perfil procurado: “Ele é 
pró-ativo e tem um excelente desempenho; 

parabenizamos o Senac pela iniciativa do POP. Desde nosso contato com a instituição até a contratação do Bruno, o 
processo foi rápido, organizado e eficiente”. Bruno já está na faculdade. Cursa o 4º período de Análise de Sistemas no 
Cesmac. “O curso que fiz no Senac abriu muitas portas para mim, ganhei muita experiência e me fez crescer”, diz. “As 
empresas interessadas no POP devem entrar em contato com o Senac e preencher um formulário explicando qual o perfil
do profissional desejado”, explica a responsável pelo POP, Ivana Leite. O POP dispõe de um banco de dados atualizado 
com os profissionais de melhor desempenho nas áreas de Artes, Gestão e Negócios, Conservação e Zeladoria, Moda e 
Beleza, Idiomas, Informática, Saúde, Estética, Gastronomia, Hospitalidade e Lazer. O prazo de conclusão do processo 
de intermediação dura no máximo uma semana. O Senac tem inúmeras opções de cursos técnicos, com instrutores 
qualificados, uma infra-estrutura composta por laboratórios, ambientes pedagógicos, recursos tecnológicos e salas de 
aula bem equipadas. POP em Arapiraca Na segunda maior cidade de Alagoas, o Programa de Oportunidades 
Profissionais também faz a diferença na vida de quem busca inserção no mercado de trabalho. “Há menos de um mês 
encaminhamos 20 currículos de ex-alunos nossos do Projovem para uma loja daqui de Arapiraca e dois deles foram 



contratados. As empresas não param de solicitar novos currículos porque sabem do referencial de qualidade da nossa 
instituição. Só no mês passado 21 egressos foram contratados em 8 lojas do município”, explica o gerente da Unidade 
do Senac em Arapiraca, Carlos Alberto Pessoa. O Projovem, Programa Nacional de Inclusão de Jovens,é um programa 
vitorioso desenvolvido pelo Senac Arapiraca e cujo objetivo é ampliar o atendimento aos jovens de 18 a 29 anos 
excluídos da escola e da formação profissional. O programa promove a reintegração desses jovens ao processo 
educacional. Eles recebem qualificação profissional e têm acesso a ações de cidadania, inserção no mundo do trabalho, 
esporte, cultura e lazer. Em Arapiraca, O Senac em parceria com a prefeitura municipal, preparou 1500 jovens para o 
mercado. “Ações como esta reforçam o compromisso do Senac Alagoas com a educação profissional e o 
desenvolvimento do estado de Alagoas, transformando a instituição em uma referência para os alagoanos que buscam 
qualificação, mais chances de empregabilidade e melhoria de vida”, afirma Telma Ribeiro, Diretora Regional do Senac 
Alagoas. Em Arapiraca, a Unidade do Senac está localizada na Rua São Francisco, 861, Centro, no prédio do antigo 
Senai. E funciona nos três horários até as 22 horas. Mais informações: (82) 3521-4582.


