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Cursos de Iniciação Profissional 
 

A modalidade de ensino da Iniciação Profissional traz uma gama de cursos voltado 

a alunos que pretendem iniciar uma carreira profissional dando o pontapé inicial em 

conhecer melhor a área que pretende estudar e/ou trabalhar. Geralmente são cursos 

de pouca duração, porém com o objetivo de auxiliar na escolha de uma futura 

atuação Profissional.  

A Iniciação Profissional é uma ação de educação para o trabalho, destinada a jovens 
e adultos, independente da escolaridade. A capacitação visa despertar o interesse 
pelo trabalho e preparar o jovem para o desempenho de funções básicas e de baixa 
complexidade de uma profissão ou de um conjunto de profissões. Ocorre apenas no 
nível básico. 

Conheça os tipos de cursos oferecidos pela ESCOLA SENAI DA CONSTRUÇÃO e 
saiba qual é o mais adequado para você: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Iniciação Profissional – Curso 1 

 

 

 

 

 

 

Nome do Curso Fundamentos de Pintura Imobiliária 

CH 30 h Nível de Qualificação 
1 

Modalidade 
Formação Inicial e 
Continuada – Iniciação 
Profissional Básica 

Itinerário Nacional 
S/V 

CBO 7233-30: Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) 

Área Tecnológica Construção Civil – Edificações 

Eixo Tecnológico Infraestrutura 

Competência 
Profissional 

Não se aplica  

Objetivos Gerais 
O curso tem por objetivo desenvolver fundamentos para 
reconhecer procedimentos básicas de pintura de obras 
imobiliárias, seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, 
de segurança, meio ambiente e procedimentos técnicos. 

Objetivos 
Específicos 

Proporcionar o desenvolvimento de fundamentos técnicos, 

visando reconhecer à preparação do substrato para aplicação 

da pintura em obras imobiliárias; 

Identificando o tipo de aplicação de tintas e texturas em obras 

imobiliárias; 

Requisito de Acesso:   

 Idade mínima: 16 anos completos; 

 Escolaridade mínima: 4° ano (5° série) do Ensino Fundamental Completo; 



Iniciação Profissional – Curso 2 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Curso:  Instalações Hidráulicas 

CBO: 7241100000 Ocupação: Encanador, em geral 

Modalidade: Iniciação Profissional 

Carga Horária 
Total: 

100 

Nível de 
Qualificação: 

1 

Área Tecnológica: Construção Civil - Instalações 

Eixo Tecnológico: Infraestrutura 

Competência 
Geral: 

 

Realizar procedimentos técnicos básicos para instalações e 
manutenção de sistemas hidráulicas seguindo requisitos de qualidade, 
de saúde, higiene, segurança e proteção do meio ambiente. 

 

Objetivo O curso tem como objetivo desenvolver fundamentos para realizar 
procedimentos técnicos básicos para instalações e manutenção de 
sistemas hidráulicas seguindo requisitos de qualidade, de saúde, 
higiene, segurança e proteção do meio ambiente. 

 

Requisito de Acesso:   

 Idade mínima: 18 anos completos; 
a) Escolaridade mínima:  mínimo 5º ano (6º série) do Ensino Fundamental Concluído    



Qualificação Profissional 

A qualificação Profissional é destinada às pessoas que buscam a formação e 
desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional definido no 
mercado de trabalho ou tenham a necessidade de se requalificar, configurando-se 
uma nova qualificação, em virtude das mudanças tecnológicas e organizacionais, 
que alterem significativamente o perfil profissional no qual atuava. 

Conheça os tipos de cursos oferecidos pela ESCOLA SENAI DA CONSTRUÇÃO e 
saiba qual é o mais adequado para você: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Qualificação Profissional – Curso 1 
 

 

 

 

 

 

Nome do Curso Pedreiro de Alvenaria 

CH 160 h Nível de Qualificação 
2 

Modalidade 
Formação Inicial e 
Continuada – Iniciação 
Profissional Básica 

Itinerário Nacional 
6 

CBO 7152300000 

Área Tecnológica Construção Civil – Edificações 

Eixo Tecnológico Infraestrutura 

Competência 
Profissional 

Construir alvenarias com e sem função estrutural, seguindo 
normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, 
meio ambiente e procedimentos técnicos 

Objetivos Gerais 
O curso tem por objetivo desenvolver fundamentos para 
reconhecer procedimentos básicas de pintura de obras 
imobiliárias, seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, 
de segurança, meio ambiente e procedimentos técnicos. 

Requisito de Acesso:   

 Idade mínima: 18 anos completos; 

 Cursando ou ter concluído o ensino fundamental 



 

Qualificação Profissional – Curso 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Curso Pedreiro de Revestimento  

CH 160 h Nível de Qualificação 
2 

Modalidade 
Formação Inicial e 
Continuada – Iniciação 
Profissional Básica 

Itinerário Nacional 
6 

CBO 7152300000 

Área Tecnológica Construção Civil – Edificações 

Eixo Tecnológico Infraestrutura 

Competência 
Profissional 

Executar revestimento argamassado e cerâmico, seguindo 
normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, meio 
ambiente e procedimentos técnicos. 

Objetivos Gerais 
O curso de Pedreiro de Revestimento tem por objetivo qualificar 
profissionais para que possam executar revestimento 
argamassado e cerâmico, seguindo normas técnicas, de 
qualidade, de saúde, de segurança, meio ambiente e 
procedimentos técnicos. 

Requisito de Acesso:   

 Idade mínima: 18 anos completos; 

 Cursando ou ter concluído o ensino fundamental 



Qualificação Profissional – Curso 3 

 

 

 

 

 

Nome do Curso 
Desenhista em autocad 2d e 3d aplicado a construção 
civil 

CH 
270 h 

Nível de Qualificação 
2 

Modalidade 
Qualificação Profissional – 
Formação Inicial e 
Continuada 

Itinerário Nacional 
S/V 

CBO 
318115 

Área Tecnológica 
CC - Edificações 

Eixo Tecnológico 
Infraestrutura 

Competência 
Profissional 

Executar  desenhos técnicos de edificações  através do software 
AutoCAD em duas e três dimensões, seguindo normas técnicas, de 
qualidade, de saúde, de segurança, meio ambiente e procedimentos 
técnicos 

Objetivos Gerais 
Proporcionar desenvolvimentos de capacidades e habilidades 
técnicas para desenhar projetos aplicados a construção civil 
através do software AutoCAD em duas e três dimensões, seguindo 
normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, meio 
ambiente e procedimentos técnicos 

Requisito de Acesso:  

 Cursando ou ter concluído o Ensino Fundamental.  

 Idade mínima: 16 anos  

 Conhecimento básico em Informática 



Qualificação Profissional – Curso 4 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Curso Pintor de Obras Imobiliárias 

CH 160 h Nível de Qualificação 
2 

Modalidade 
Formação Inicial e 
Continuada – Iniciação 
Profissional Básica 

Itinerário Nacional 
6 

CBO 7152300000 

Área Tecnológica Construção Civil – Edificações 

Eixo Tecnológico Infraestrutura 

Competência 
Profissional 

Executar pintura de obras imobiliárias, seguindo normas 
técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, meio ambiente 
e procedimentos técnicos. 

Objetivos Gerais 
O curso de Pintor de Obras tem por objetivo qualificar 
profissionais para executar pintura de obras imobiliárias, 
seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de 
segurança, meio ambiente e procedimentos técnicos. 

Requisito de Acesso:   

 Idade mínima: 18 anos completos; 

 Cursando ou ter concluído o ensino fundamental 



Qualificação Profissional – Curso 5 
 

Nome do Curso  ARMADOR DE FERRO  

Carga Horária  180 h 
Nível de 
Qualificação: 

 2 

Modalidade 

 Qualificação 

Profissional – 
Formação Inicial e 
Continuada 

Itinerário 
Nacional: 

 VERSÃO 06 

CBO 7153-15 

Área Tecnológica  CC - Edificações 

Eixo Tecnológico  Infraestrutura 

Competência Profissional 
 Confeccionar armações em aço, seguindo normas técnicas, de 
qualidade, de saúde, de segurança, meio ambiente e 
procedimentos técnicos. 

Objetivos Gerais 

 Proporcionar desenvolvimentos de capacidades e habilidades 
técnicas para  confeccionar armações em aço, seguindo normas 
técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, meio ambiente e 
procedimentos técnicos., seguindo normas técnicas, de qualidade, 
de saúde, de segurança, meio ambiente e procedimentos 
técnicos. 

Requisitos de Acesso: 
  Cursando ou ter concluído o Ensino Fundamental.  

 Idade mínima: 18 anos  
 

 

 

 

 

 

 



Qualificação Profissional – Curso 6 
 

Nome do Curso  INSTALADOR PREDIAL DE TUBULAÇÕES A GÁS 

Carga Horária  160 h 
Nível de 
Qualificação: 

 2 

Modalidade 

 Qualificação 

Profissional – 
Formação Inicial e 
Continuada 

Itinerário 
Nacional: 

  

CBO 7153-15 

Área Tecnológica  CC - Edificações 

Eixo Tecnológico  Instalações 

Competência Profissional 
 Executar Tubulações a Gás tem por objetivo o 
desenvolvimento de competências relativas a instalações 
prediais internas de gás combustível. 

Objetivos Gerais 
 O Curso de Qualificação Profissional Instalador Predial de 
Tubulações a Gás tem por objetivo o desenvolvimento de 
competências relativas a instalações prediais internas de gás 
combustível. 

Requisitos de Acesso: 
  Cursando ou ter concluído o Ensino Fundamental.  

 Idade mínima: 18 anos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualificação Profissional – Curso 6 
 

Nome do Curso  ELETRICISTA INSTALADOR RESIDENCIAL 

Carga Horária  180 h 
Nível de 
Qualificação: 

 2 

Modalidade 

 Qualificação 

Profissional – 
Formação Inicial e 
Continuada 

Itinerário 
Nacional: 

  

CBO 7153-15 

Área Tecnológica  CC - Edificações 

Eixo Tecnológico  Instalações 

Competência Profissional 
Executar e manter as instalações elétricas em edificações 
atendendo aos requisitos técnicos, de qualidade, de saúde, 

higiene e segurança, e de meio ambiente.. 

Objetivos Gerais 

 O Curso de Qualificação Profissional Eletricista Instalador 
Residencial tem por objetivo em preparar o aluno para 
Executar e manter as instalações elétricas em edificações 
atendendo aos requisitos técnicos, de qualidade, de saúde, 

higiene e segurança, e de meio ambiente.. 

Requisitos de Acesso: 
  Ter concluído 5ª série ou 6º ano do Ensino Fundamental  

 Idade mínima: 18 anos  
 

 

 

 

 

 

 



Qualificação Profissional – Curso 7 

 

Nome do Curso  
CARPINTEIRO DE OBRAS  

Carga Horária:  160h Nível de Qualificação:  2 

Modalidade: Qualificação Profissional Itinerário Nacional:  V6 

CBO  7155-25 

Área Tecnológica Construção Civil – Edificações 

Eixo Tecnológico Infraestrutura 

Competência 
Profissional 

Confeccionar formas, escoramentos e estruturas auxiliares, 
seguindo normas técnicas, de qualidade, de saúde, de segurança, 
meio ambiente e procedimentos técnicos. 

Objetivos Gerais Preparar profissionais para desenvolver competências relativas a 
confecção formas, escoramentos e estruturas auxiliares da 
locação de obras, equipamentos de proteção coletiva, tapumes, 
instalações provisórias, seguindo normas técnicas, de qualidade, 
de saúde, de segurança, meio ambiente e procedimentos 
técnicos. 

Requisitos de Acesso: 

 Idade mínimo: 18 anos completos. 

 Cursando ou ter concluído o Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Qualificação Profissional – Curso 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do Curso:  Instalador Hidráulico 

CBO: 7241100000 Ocupação: Encanador, em geral 

Modalidade: Qualificação Profissional 

Carga Horária 
Total: 

160 

Nível de 
Qualificação: 

2 

Área Tecnológica: Construção Civil - Instalações 

Eixo Tecnológico: Infraestrutura 

Competência 
Geral: 

 

Executar e manter instalações e manutenção de sistemas hidráulicas 
seguindo requisitos de qualidade, de saúde, higiene, segurança e 
proteção do meio ambiente. 

 

Objetivo O curso tem como objetivo desenvolver procedimentos técnicos para 
instalações e manutenção de sistemas hidráulicas seguindo requisitos 
de qualidade, de saúde, higiene, segurança e proteção do meio 
ambiente. 

 

Requisito de Acesso:   

 Idade mínima: 18 anos completos; 
b) Escolaridade mínima:  mínimo 5º ano (6º série) do Ensino Fundamental Concluído    



 

 

Habilitação Técnica Profissional 

O curso técnico do SENAI é um importante diferencial para as pessoas que buscam 

destaque no mercado de trabalho, afinal, o Ensino Técnico combina o conhecimento 

geral, à teoria e às práticas específicas, e com isso os estudantes encontram 

a qualificação necessária para atuar na indústria do conhecimento, com foco 

na inovação e na tecnologia. Já o país, cresce com profissionais mais qualificados e 

preparados para os desafios de hoje e de amanhã. 

A ESCOLA SENAI DA CONSTRUÇÃO, trabalha hoje com Habilitação Técnica de Nível 

Médio, na área da Construção Civil e Madeira e Mobiliário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Habilitação Técnica Profissional – CURSO 1 
 

 

 

 

 

 

Nome do Curso: TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

CBO:  Ocupação: Técnico em Edificações 

Modalidade: Técnico Profissional 

Carga Horária 
Total: 

1300 

Nível de 
Qualificação: 

3 

Área Tecnológica: Construção Civil - Edificações 

Eixo Tecnológico: Infraestrutura 

Competência 
Geral: 

 

Atuar no desenvolvimento de projetos, supervisionar a execução de 
edificações e planejar obras, considerando as normas técnicas, de 
segurança e saúde do trabalho e legislações específicas, assegurando 
as condições de qualidade, produtividade e meio ambiente. 

Objetivo O curso tem como objetivo desenvolver procedimentos técnicos para 
que os futuros profissionais possam atuar no desenvolvimento de 
projetos, supervisionar a execução de edificações e planejar obras, 
considerando as normas técnicas, de segurança e saúde do trabalho 
e legislações específicas, assegurando as condições de qualidade, 
produtividade e meio ambiente. 

 

Requisito de Acesso:   

 Ter concluído ou estar cursando o ensino médio  



Habilitação Técnica Profissional – CURSO 2 
 

Nome do Curso  DESIGN DE MÓVEIS 

Carga Horária  900 h 
Nível de 

Qualificação: 
 3 

Modalidade 

 Qualificação 

Profissional – 

Habilitação Técnica 

Itinerário 

Nacional: 
  

CBO 
 

Área Tecnológica  Design de Produto 

Eixo Tecnológico  Madeira e Mobiliário 

Competência 

Profissional 

Executar processos de fabricação, no desenvolvimento e na 

engenharia de móveis tendo em vista a inserção do produto no 

mercado, respeitando procedimentos e normas técnicas, 

ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança. 

Objetivos Gerais 

 O curso Técnico em Design de Móveis tem por objetivo habilitar 

profissionais para atuar nos processos de fabricação, no 

desenvolvimento e na engenharia de móveis tendo em vista a 

inserção do produto no mercado, respeitando procedimentos e 

normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de 

segurança. 

 

Requisitos de Acesso: 
 Ter concluído ou estar cursando o ensino médio 

 

 

 

 

 



Aperfeiçoamento Profissional 
Aperfeiçoamento Profissional é a ampliação, complementação ou atualização de 

competências de um determinado perfil profissional desenvolvido na formação inicial. Os 

cursos de aperfeiçoamento não estão sujeitos a limite de carga horária mínima, tendo como 

requisito para ingresso comprovação de formação inicial (Qualificação) ou reconhecimento 

de competências, adquirido no trabalho ou por meios não formais, para aproveitamento em 

prosseguimento de estudos, podendo ainda ser adequada às necessidades da clientela.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aperfeiçoamento Profissional – CURSO 1 

 

Nome do Curso  Segurança na Operação de Empilhadeira Segundo a NR 11  

Carga Horária  16 horas 
Nível de 
Qualificação: 

 2 

Modalidade 
Aperfeiçoamento/ 
Especialização 
Profissional 

Itinerário 
Nacional: 

 Sem versão 

CBO  7822-20: Operador de Empilhadeira 

Área Tecnológica  Segurança no Trabalho 

Eixo Tecnológico  Segurança 

Competência 
Profissional 

 Não se aplica a modalidade 

Objetivos Gerais 

Preparar profissionais para o atendimento dos requisitos de 

segurança na execução de atividades que envolvem 

movimentação de carga e operação de empilhadeira, 

baseado na Norma Regulamentadora Nº 11, seguindo 

procedimentos técnicos de saúde, segurança, higiene, 

qualidade e proteção ao meio ambiente. 

Requisitos de Acesso: 

 Ter mínimo o 5º ano (4ª série) do Ensino 

Fundamental; 

 Ter 18 anos completos até a data da matrícula; 

 Ter experiência ou formação comprovada na 

operação de máquinas ou operação de transporte, 

movimentação, armazenagem. 

 

 

 

 



Aperfeiçoamento Profissional – CURSO 2 

 

 

 

 

 

NOME DO 
CURSO 

  TOPOGRAFIA APLICADA A CONSTRUÇÃO CIVIL 

CH 
105 h 

Nível de Qualificação 
2 

Modalidade 
Aperfeiçoamento Profissional 
– Formação Inicial e 
Continuada 

Itinerário Nacional 
S/V 

CBO 
3121050  

Área 
Tecnológica 

CC - Edificações 

Eixo 
Tecnológico 

Infraestrutura 

Competência 
Profissional 

Não se aplica a modalidade. 

Objetivos 
Gerais 

Preparar profissionais para aperfeiçoar competências relativas ao 
desenvolvimento gráfico de projetos de edificações, considerando as 
normas técnicas, de segurança e saúde do trabalho e legislações 
específicas. 

Requisito de Acesso:  

 18 anos completos.  

 Ensino Fundamental Completo 

 Formação ou experiência comprovada na área de construção civil. 

 



Aperfeiçoamento Profissional – CURSO 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do 
Curso 

Técnicas do software REVIT 

CH 40h Nível de Qualificação 2 

Modalidade Aperfeiçoamento Profissional  Itinerário Nacional S / V 

CBO 3181050 – Desenhista Técnico 

Área 
Tecnológica 

Construção Civil – Edificações 

Eixo 
Tecnológico 

Infraestrutura 

Competência 
Profissional 

Não se aplica a modalidade. 

Objetivos 
Gerais 

Preparar profissionais para aperfeiçoar técnicas de planejamento e 
desenvolvimento de desenho assistido por computador  em 2D e 3D 
utilizando o software REVIT, como ferramenta, obedecendo aos 
padrões e normas referentes aos projetos arquitetônicos e de 
construção civil. 

Requisito de Acesso:   

 Idade mínimo: 16 anos completos. 

 Escolaridade Mínima: 5º ano (4º série) do Ensino Fundamental. 

 Experiência ou formação comprovada em informática básica ou desenho 
técnico básico; 



Aperfeiçoamento Profissional – CURSO 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome do 
Curso 

Técnicas  para software  SketchUp 

CH 
40h 

Nível de Qualificação 
2 

Modalidade 
Aperfeiçoamento Profissional  

Itinerário Nacional 
S/V 

CBO 
3180100 - Desenhista Técnico 

Área 
Tecnológica 

Construção Civil – Edificações 

Eixo 
Tecnológico 

Infraestrutura 

Competência 
Profissional 

Não se aplica a modalidade 

Objetivos 
Gerais 

Preparar profissionais para aperfeiçoar técnicas de planejamento e 
desenvolvimento de desenho assistido por computador  em 2D e 3D 
utilizando o software SketchUp, como ferramenta, obedecendo aos 
padrões e normas referentes aos projetos arquitetônicos e de 
construção civil. 

Requisito de Acesso:  

 Idade mínimo: 16 anos completos. 

 Escolaridade Mínima: 5º ano (4º série) do Ensino Fundamental. 

 Experiência ou formação comprovada em informática básica ou desenho técnico 
básico; 

 



Maiores Informações 

Telefone: 3357-2000 

Email- escoladaconstrucao@ms.senai.br 

Endereço- Rua: Rachuid Neder S/N - Bairro: Monte Castelo – Campo Grande MS 

 

mailto:escoladaconstrucao@ms.senai.br

