
 

Prezados Associados. 
 

Em continuidade ao Programa de Qualificação do setor Metal, Mecânico e 
Elétrico no Estado do Rio de Janeiro, o RJ METAL, em parceria com o SENAI-RJ, 
disponibiliza as empresas associadas os cursos com início previsto para o mês de 
junho de 2021. 
 

Os interessados deverão encaminhar para o e-mail rjmetal@rjmetal.com.br, 
até o dia 15/05/2021, os seguintes dados: 
 
CURSO DE INTERESSE ,   NOME COMPLETO ,   DATA DE NASCIMENTO ,   Nº DO 
CPF ,   TELEFONES   e   E-MAIL. 
 

Obs 1 :   Só é permitido uma inscrição para cada CPF.   
Obs 2 :   Quem  já  fez  inscrição  em 2021,  só será permitido nova  
                inscrição em 2022. 
Obs 3 :    Só  serão  aceito  e-mail  com  os  dados, acima 

solicitados, completos.  
 

Considerando o contexto, essa oferta estará focada em cursos de 
aperfeiçoamento, com o objetivo de atualização de profissionais. 
 

Os cursos acontecerão sempre de segunda a quinta-feira no horário de 18h 
às 20h  ou 20h às 22h. 
 

Como é de conhecimento de todos, considerando as exigências do Regimento 
do SENAI para a oferta de gratuidade, os candidatos deverão apresentar auto 
declaração de renda de no máximo 1,5 salário mínimo bruto de renda mensal 
familiar per capita. 
 

Será também fundamental que os candidatos tenham recursos tecnológicos 
para acompanhamento das aulas (computador/notebook e internet banda larga). 
 

Esperamos com essa proposta estar contribuindo para o desenvolvimento dos 
profissionais das empresas nossas associadas, de forma adequada ao contexto que 
estamos vivendo. 

 
Atenciosamente, 

                       



 

CURSO:  GERENCIAMENTO DE PROJETOS – 40 HORAS. 
DESCRIÇÃO:  No curso de aperfeiçoamento profissional Gerenciamento de 
Projetos o participante aprenderá sobre conceitos básicos da metodologia de 
gerenciamento de projetos com enfoque gerencial e organizacional, baseados nos 
critérios de tempo, custo e qualidade preestabelecidas. 
PUBLICO ALVO:  Profissionais que atuam em diversas áreas no mercado de 
trabalho e que tenham interesse em desenvolver e 
acompanhar projetos, utilizando ferramentas de gerenciamento. 
PRÉ-REQUISITO: Ensino Fundamental Completo e idade  mínima de 14 anos. 
 
 
CURSO:  INSTRUMETAÇÃO INDUSTRIAL – 40 HORAS. 
DESCRIÇÃO:  No curso de aperfeiçoamento profissional Instrumentação 
Industrial o participante aprenderá sobre medição e controle das principais 
variáveis de um processo industrial, de acordo com os critérios de qualidade e 
segurança estabelecidos. 
PUBLICO ALVO:  Profissionais de nível técnico ou superior dos mais diversos 
segmentos industriais. 
PRÉ-REQUISITO:  Ensino Fundamental Completo e idade  mínima de 14 anos. 
 
 
CURSO:  INVERSORES DE FREQUENCIA – 60 HORAS. 
DESCRIÇÃO:  No curso de aperfeiçoamento profissional Inversores de 
Frequência o participante aprenderá sobre inversores de frequência aplicados na 
automação industrial, de acordo com as normas de segurança e qualidade. 
PUBLICO ALVO:  Eletricistas, Eletrotécnicos, Técnicos em automação, 
Engenheiros Eletricistas e profissionais e estudantes de áreas correlatas. 
PRÉ-REQUISITO:  Ensino Médio completo, conhecimentos   na área de 
Eletricidade ou ter cursado Comandos Elétricos e idade mínima de 14 anos. 
 
 
CURSO:  LEAN  MANUFACTURING – 40 HORAS. 
DESCRIÇÃO:  No curso de aperfeiçoamento profissional Lean Manufacturing o 
participante aprenderá sobre  os  fundamentos  do  Lean  Manufacturing,  sua  
filosofia,  conceitos,  ferramentas  e  aplicações  no contexto industrial, 
propiciando a aquisição de conhecimentos sobre a gestão baseada em LEAN  e o 
que é necessário saber fazer para tornar-se mais eficiente na construção de um 
processo fabril otimizado e de altíssimo nível de qualidade, por meio da utilização 
de ferramentas simples para a organização do processo como um todo. 
PUBLICO ALVO:  Profissionais das indústrias interessados na otimização da 
produtividade. 
PRÉ-REQUISITO:  Ensino Médio Completo e idade mínima de 14 anos. 



 

 
CURSO:  PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO 
PPCP – 60 HORAS. 
DESCRIÇÃO:  No curso de aperfeiçoamento profissional Planejamento, 
Programação e Controle da Produção - PPCP o participante aprenderá sobre 
metodologias de planejamento e controle de produção e de materiais que 
integram vendas, produção e suprimentos, e entenderá a importância do PPCP 
para atingir as exigências de um mercado caracterizado pelo aumento de 
competitividade. 
PUBLICO ALVO:  Profissionais das indústrias em geral que necessitam lidar com 
planejamento, programação e controle da produção. 
PRÉ-REQUISITO:  Ensino Fundamental Completo, possuir conhecimentos 
básicos em processos produtivos e idade mínima de 14 anos. 
 
 
CURSO:  PLANIJAMENTO E GESTÃO DA PRODUÇÃO DE EDIFICAÇÕES – 
60 HORAS. 
DESCRIÇÃO:  No curso de aperfeiçoamento profissional Planejamento e Gestão 
da Produção de Edificações o participante aprenderá a planejar e controlar o 
desenvolvimento de serviços em obras. 
PUBLICO ALVO:  Profissionais da área de Construção Civil, que necessitam 
aprofundar conhecimentos sobre planejamento e controle do desenvolvimento de 
serviços em obras. 
PRÉ-REQUISITO:  Ensino médio completo, possuir conhecimentos básicos 
relacionados ao tema, por meio de experiência profissional ou cursos correlatos e 
idade mínima de 18 anos. 
 
 
CURSO:  EXCEL COMO FERRAMENTAS DE BANCO DE DADOS – 40 
HORAS. 
DESCRIÇÃO:  No curso de aperfeiçoamento profissional Excel como Ferramenta 
de Banco de Dados o participante desenvolverá capacidades técnicas para 
realização de tratamento de bases de dados para posterior elaboração e 
publicação de relatórios e dashboards gerenciais utilizando o Microsoft Excel. 
PUBLICO ALVO:  Profissionais que necessitam elaborar relatórios gerenciais 
para acompanhamento de produção, utilizando o Excel como ferramenta de 
banco de dados. 
PRÉ-REQUISITO:  Ensino Médio completo e com conhecimentos mínimo de MS 
Excel e idade mínima de 
14 anos. 
 



 

 
CURSO:  INSTALAÇÃO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS – 120 HORAS. 
DESCRIÇÃO:  No curso de aperfeiçoamento profissional Instalação de Sistemas 
Fotovoltaicos o participante aprenderá sobre implementação de sistemas 
fotovoltaicos conectados à rede (on grid) e sistemas fotovoltaicos isolados (off 
grid), considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos, de 
qualidade, saúde e segurança e de meio ambiente. 
PUBLICO ALVO:  Profissionais da área deeletricidade predial 
PRÉ-REQUISITO:  Ensino Fundamental Completo, maiores de 18 anos. e 
conhecimentos em eletricidade básica e/ou cursos de eletricidade predial ou 
industrial. Software de programação Off Line Hiwin -FREE. 
 
 
 
CURSO:  AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS MECÂNICOS – 120 HORAS. 
DESCRIÇÃO:  No curso de aperfeiçoamento profissional Automação de 
Processos Mecânicos o participante aprenderá sobre manutenção de máquinas e 
equipamentos mecânicos de acordo com os procedimentos técnicos, princípios de 
qualidade, segurança, higiene e preservação ambiental. 
PUBLICO ALVO:  Profissionais que atuam direta ou indiretamente no processo 
de manutenção de máquinas e equipamentos mecânicos. 
PRÉ-REQUISITO:  Ensino Fundamental Completo e conhecimentos básicos de 
elétrica e idade mínima de 14 anos. 
 
 
 
CURSO:  APERFEIÇOAMENTO PARA ENCARREGADOS DE PRODUÇÃO – 
54 HORAS. 
DESCRIÇÃO: No curso Aperfeiçoamento para Encarregados de Produção o 
participante aprenderá sobre planejamento, dimensionamento e distribuição de 
recursos (equipe e materiais); coordenação e orientação de equipes de trabalho; 
atuação em situações de pressão e escassez de recursos, bem como elaboração 
de relatórios internos de acompanhamento. 
PUBLICO ALVO: Profissionais que atuam como encarregado em produção no 
segmento industrial 
PRÉ-REQUISITO: Experiência comprovada na função de Encarregado de 
Produção e idade mínima de 18 anos. 
 
 
 
 



 

 
 
CURSO:  ELETRICIDADE EM REFRIGERAÇÃO E CLIMATIZAÇÃO – 60 
HORAS. 
DESCRIÇÃO: No curso de aperfeiçoamento profissional Eletricidade em 
Refrigeração e Climatização o profissional desenvolverá técnicas para a 
estruturação da instalação elétrica de equipamentos de climatização e 
refrigeração. 
PUBLICO ALVO: Profissionais que atuam na área de Refrigeração e Climatização 
PRÉ-REQUISITO: Profissionais oriundos dos cursos do segmento de 
refrigeração e climatização ou com dois anos de experiência na área relativa 
presente ao curso e idade mínima de 14 anos. 
 
 
 
CURSO:  ELETROELETRÔNICA AUTOMOTIVA – 60 HORAS. 
DESCRIÇÃO: No curso de aperfeiçoamento profissional Eletroeletrônica 
Automotiva o participante aprenderá sobre análise em sistemas eletroeletrônicos 
automotivos. 
PUBLICO ALVO: Profissionais que atuam ou desejam atuar no segmento 
automotivo realizando análise em sistemas eletroeletrônicos 
PRÉ-REQUISITO: Ensino médio completo e idade mínima de 14 anos. 
 
 
 
CURSO:  INSTALAÇAO DE SISTEMAS ELÉTRICOS PREDIAIS – 140 
HORAS. 
DESCRIÇÃO: No curso de aperfeiçoamento profissional Instalação de Sistemas 
Elétricos Prediais o participante aprenderá os conceitos teóricos e práticos para o 
desenvolvimento de instalações de sistemas elétricos prediais convencionais e 
pré-automatizadas, considerando os requisitos normativos da ABNT NBR 5410, 
NR10 e especificações técnicas de fabricantes. 
PUBLICO ALVO: Profissionais Interessados em se aperfeiçoar na área de 
eletricidade predial. 
PRÉ-REQUISITO: Ter concluído o curso de NR10, ter concluído, no mínimo o 
curso de Iniciação em Fundamentos de Eletricidade ou Elementos de 
Eletrotécnica e idade mínima de 18 anos. 
 
 
 
 



 

 
CURSO:  ORÇAMENTO DE OBRAS – 60 HORAS. 
DESCRIÇÃO: No curso de aperfeiçoamento profissional Orçamento de Obras o 
participante aprenderá sobre o levantamento de quantitativos, orçamento, e 
controle de custos na execução de serviços em obras, por meio de ferramentas 
específicas. 
PUBLICO ALVO: Profissionais da área de Construção Civil que necessitam 
aprofundar conhecimentos sobre orçamento e controle de custos na execução de 
serviços em obras. 
PRÉ-REQUISITO: Ensino médio completo e possuir conhecimentos básicos 
relacionados ao tema, por meio de experiência profissional ou cursos correlatos e 
idade mínima de 18 anos 
 
 
 
CURSO:  PROJETOS ELÉTRICOS INDUSTRIAIS - 80 HORAS. 
DESCRIÇÃO: No curso de aperfeiçoamento profissional Projetos Elétricos 
Industriais o participante desenvolverá capacidades técnicas para elaboração de 
projetos elétricos industriais, cumprindo legislações vigentes e parâmetros de 
eficiência energética. 
PUBLICO ALVO: Eletricistas, Eletrotécnicos, Engenheiros Eletricistas, e 
profissionais e estudantes de área correlatas (automação, energia renovável, 
etc…).  
PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio completo e possuir conhecimentos básicos 
relacionados ao tema, por meio de experiência proffional ou cursos correlatos e 
idade mínima de 14 anos.  Software: DiaLux (Free) 
 
 
 
CURSO:  TECNOLOGIA CERVEJEIRA – 40 HORAS. 
DESCRIÇÃO: No curso de aperfeiçoamento profissional Tecnologia Cervejeira o 
participante aprenderá sobre os processos de fabricação de cerveja, desde a 
escolha das matérias-primas até a elaboração do produto acabado, contemplando 
os principais controles de processo. 
PUBLICO ALVO: Profissionais que atuam na área de produção e asseguração da 
qualidade, além de profissionais de outros segmentos de bebidas que desejam 
aprofundar seu conhecimento na fabricação de cerveja. 
PRÉ-REQUISITO: Ensino Médio incompleto, maiores de 18 anos. 
 
 
 



 

 
CURSO:  TECNOLOGIA DA CONFEITARIA – 32 HORAS. 
DESCRIÇÃO: No curso de aperfeiçoamento profissional Tecnologia da 
Confeitaria o participante aprenderá sobre os processos de fabricação de 
produtos de confeitaria desde a escolha das matérias-primas as máquinas, 
equipamentos e utensílios utilizados. 
PUBLICO ALVO: Profissionais que atuam ou desejam atuar na área de 
Confeitaria 
PRÉ-REQUISITO: Ensino Fundamental Completo, estar trabalhando ou ter 
trabalhado na área confeitaria e idade mínima de 14 anos. 
 
 
 
CURSO:  TECNOLOGIA DA PANIFICAÇÃO – 32 HORAS. 
DESCRIÇÃO: No curso de aperfeiçoamento profissional Tecnologia da 
Panificação o participante aprenderá sobre processos de fabricação de pães 
desde a escolha das matérias-primas as máquinas, equipamentos e utensílios 
utilizados. 
PUBLICO ALVO: Profissionais que atuam ou desejam atuar na área de 
panificação. 
PRÉ-REQUISITO: Ensino Fundamental Completo, estar trabalhando ou já ter 
trabalhado na área panificação e idade mínima de 14 anos. 
 
 
 
CURSO:  TECNOLOGIA DE CONGELAMENTO DE PRODUTOS DE 
PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA – 40 HORAS. 
DESCRIÇÃO: No curso de aperfeiçoamento profissional Tecnologia de 
Congelamento de Produtos de Panificação e Confeitaria o participante aprenderá 
sobre técnicas de congelamento de produtos de Panificação e Confeitaria com 
ultracongeladores Profissionais e estudantes de gastronomia, hotelaria, 
confeitaria e áreas afins, 
PUBLICO ALVO: interessados na produção de pães e massas congeladas. 
PRÉ-REQUISITO: Ensino Fundamental completo e idade mínima de 14 anos. 
 


