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Serviço 3 – CURSOS 

Descrição 

SENAR 
Serviço nacional de aprendizagem rural - Senar proporciona mudança de 
atitude do produtor e do trabalhador rural, que se desdobram para 
garantir alimento de boa qualidade aos brasileiros. Desperta a 
população do campo com oferta de ações de formação profissional 
rural, atividades de promoção social, ensino técnico de nível médio, 
presencial e a distancia e com o modelo inovador de assistência técnicas 
e gerenciais. Todos os cursos do Senar são oferecidos totalmente de 
graça para as pessoas. 
 
VIARAPIDA 
Programa que oferece cursos gratuitos de qualificação de até 160h, para 
jovens e adultos em busca de melhores oportunidades de 
empregabilidade e geração de renda. Os cursos são oferecidos de 
acordo com determinados locais e dinâmicas regionais de 
empregabilidade. A partir da parceria entre estados e municípios, o 
curso poderá ser realizado por meio de uma unidade móvel ou local 
pedagogicamente adequado para tanto. 
O meu emprego é uma plataforma que reúne, em um só lugar, as 
iniciativas de qualificação profissional promovidas pela secretaria de 
desenvolvimento econômico e pelo fundo social, em parceria com os 
municípios. 
Além de concentrar as informações dos programas para acesso da 
população, o portal também inova ao criar um sistema para registro de 
demandas municipais de cursos gratuitos e qualificação profissional. A 
partir da identificação das oportunidades locais de empregabilidade e 
geração de renda pelas prefeituras paulistas, a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico e o Fundo Social avaliarão a oferta de 
qualificação para cada município. 
 
JOVEM APRENDIZ EMPRESA TERCEIRA RESPONSÁVEL 
Jovens talentos é um programa de estágio diferenciado que além da 
pratica, o estagiário receberá uma qualificação com cursos EAD focados 
no aprimoramento, vinculados a área de atuação no estágio. O jovem 
talento é voltado para estudantes do ensino médio e técnico, em suas 
diferentes modalidades, todo trabalho de tutoria e acompanhamento 
da capacitação do estagiário é feito pelos profissionais de marteck, a 
qualificação bem aplicada transforma esses jovens em um excelente 
profissional para organização. 
Como Funciona? Funciona da seguinte maneira o Profissional da 
Marteck, faz inscrições da Primeira Turma em Janeiro com 50 inscrições 
sendo 25 de Manhã e 25 Tarde este curso vai até Julho, a partir de 
Agosto começa novas inscrições com a mesma quantidade de alunos - 
manhã e tarde, o curso começa em agosto ainda e vai até o mês de 
Dezembro, é só entrar em contato com a Janaina ligando no número 
(16) 99299-3018 pra explicar como funciona. 
 

Público alvo Residentes no Município de Guariba. 
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Acesso ao 
Serviço 

  Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) 
Rua: Rui Barbosa, 245, Centro 

Contato 

 
  Telefone: (16) 3251-4679 

e-mail: pat@guariba.sp.gov.br     

Expediente Segunda a sexta-feira, das 07:30h às 11:30h – 13h às 17h. 

Manifestação 
do usuário 

https://www.guariba.sp.gov.br/portal-da-transparencia/ouvidoria 
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