
Governo abre 3,5 mil vagas em cursos de
qualificação profissional
Seg 18 outubro

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), em parceria com o Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial (Senac/MG), lança, nesta segunda-feira (18/10), os editais de seleção
de beneficiários para os cursos de qualificação profissional oferecidos pelos projetos Empreenda
Jovem, Minas Programando e Trajeto Renda. 
 
As inscrições para os cursos são gratuitas e ficarão abertas até o dia 2/11/2021, por meio de
formulário eletrônico disponibilizado nos links abaixo. Serão disponibilizadas 3,5 mil vagas em
cursos profissionalizantes – carga horária de 20 a 240 horas, em várias regiões do estado, nas
modalidades de ensino presencial e remoto.

Empreenda Jovem
 
O Empreenda Jovem busca, por meio de cursos de qualificação com foco no mercado de trabalho,
atender a jovens de 18 a 29 anos com o intuito de reduzir as vulnerabilidades e o risco social. A
ideia é ampliar oportunidades de inclusão produtiva e geração de renda, preparando este público
para o desenvolvimento de novos negócios.
 
Os cursos de qualificação profissional oferecidos na modalidade de ensino remoto são:
 
• Assistente Administrativo
• Assistente de Logística
• Comprador
• E-Commerce
• Estoquista
• Promotor de Vendas 
• Representante Comercial
• Vendedor
• Web Designer
 
Confira neste link o edital do Projeto Empreenda Jovem.
 
Acesse o formulário de pré-inscrição para participar da seleção.
 
Saiba mais aqui. 
 
Minas Programando
 
Já o Minas Programando busca atender a demanda do segmento de Tecnologia da Informação (TI)
por meio da qualificação profissional dos mineiros e do fomento de uma maior participação de

https://social.mg.gov.br/
http://social.mg.gov.br/images/SUBTE/cursos-ead/Edital-Projeto-Empreenda-Jovem.pdf
https://www.mg.senac.br/Paginas/empreenda-jovem.aspx


mulheres na área. 
 
O objetivo é promover a inclusão digital e produtiva de públicos vulneráveis atendidos pela Sedese.
 Os cursos do Senac contemplam o desenvolvimento de competências e habilidades
socioemocionais orientadas para o desenvolvimento do indivíduo, além de mentoria e seminários.
 
Cursos de qualificação profissional que serão oferecidos na modalidade de ensino remoto: 
 
• Administrador de Redes
• Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos
• Operador de Computador
• Programador Web
• Programador de Sistemas
 
Confira aqui o edital para o Projeto Minas Programando.
 
Acesse o formulário de pré-inscrição para participar da seleção.
 
Saiba mais aqui.
 
Trajeto Renda
 
Também o Trajeto Renda busca promover a formação profissional que incentive o trabalho e a
geração de renda por meio de aulas presenciais nas unidades do Senac. Podem participar do
programa pessoas em situação de vulnerabilidade social e baixa renda em 14 cidades nas regiões
de Diamantina, Governador Valadares e Ipatinga.
 
 Cursos de qualificação profissional a serem oferecidos na modalidade presencial:
 
• Assistente Administrativo
• Empreendedorismo e Negócios Inovadores
• Marketing na Web
• Vendedor
 
Confira neste link o edital do Projeto Trajeto Renda.
 
Acesse o formulário de pré-inscrição para participar da seleção
 
Saiba mais aqui . 

http://social.mg.gov.br/images/SUBTE/cursos-ead/Edital-Projeto-Minas-Programando.pdf
https://www.mg.senac.br/Paginas/minas-programando.aspx
http://social.mg.gov.br/images/SUBTE/cursos-ead/Edital-Projeto-Trajeto-Renda.pdf
https://www.mg.senac.br/Paginas/trajeto-renda.aspx

