


Rede de Parcerias

➢ Categoria: Capacitação

➢ Curso – LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados

o Lembramos que está disponível gratuitamente o curso do SENAI - Privacidade e Proteção de Dados - LGPD, com 

duração de 4 horas e emissão de certificado de conclusão. Este curso também pode ser divulgado para as empresas !

o Para mais detalhes: https://online.sp.senai.br/6884/privacidade-e-protecao-de-dados-lgpd

➢ Sebrae Inova – Parceria Senai-SP

o O Inova é um programa fruto da parceria entre o SENAI-SP e o SEBRAE-SP que reúne diversas soluções de 

aprimoramento técnico, visando tornar as micro e pequenas empresas mais competitivas e eficientes. Trabalha em 

três eixos independentemente do setor: Gestão Empresarial, Tecnologia e Mercado e atende 4 setores da economia: 

Agronegócios, Comércio, Indústria e Serviços.

o Para mais detalhes e acessar a grade dos cursos:                                                         

http://extranetsindicatos.azurewebsites.net/informative/show/1f7e925f-f5eb-4443-afd7-eff995791068

https://online.sp.senai.br/6884/privacidade-e-protecao-de-dados-lgpd
http://extranetsindicatos.azurewebsites.net/informative/show/1f7e925f-f5eb-4443-afd7-eff995791068


Rede de Parcerias

➢ Categoria: Capacitação

➢ Nossa parceira lança edital no qual distribuirá 80 Bolsas de Estudo Integrais com 100% de desconto nos Cursos 

Técnicos de Administração e Recursos Humanos, são 40 bolsas para cada curso. Serão contemplados os candidatos 

com as melhores notas na prova classificatória.

o Os cursos tem duração de 1 ano;

o A prova online ocorrerá dia 03/10 das 10h às 13h. Ela conterá 30 questões, 15 português 15 matemática;

o Para saber mais detalhes, acessar o edital e o formulário de inscrição:                                                      

Escola Técnica Fat – Site oficial da Escola Técnica da Fundação de Apoio à Tecnologia – FAT. (escolatecnicafat.org.br)

Divulguem para os colaboradores de seus Sindicatos e para seus Associados !

https://escolatecnicafat.org.br/


Rede de Parcerias

➢ Categoria: Gestão

➢ Consultoria e Treinamento para Gestão Financeira, Comercial e de Recursos Humanos

o Foco pequenas e médias indústrias;

o Projetos de 3 meses com 12 horas de treinamentos;

o Benefício exclusivo: 2 opções de módulos com de descontos de 40%

o Módulo Padrão = R$ 500,00 /mês

o Módulo Personalizado = R$ 840,00 /mês



Banco de Oportunidades
Nova Empresa



Banco de Oportunidades

➢ Categoria: Benefícios

➢ 10% de desconto para os colaboradores dos Sindicatos na cafeteria da Av. Paulista, 1765 (ao lado da loja Marisa), 

basta  apresentar seu crachá funcional;

o Benefício exclusivo: entre 10% e 35% de desconto corporativo para associados.



Webinar: Negociação coletiva

Plataforma Inevent

14h30 às 16h30

A  advogada e especialista em relações trabalhistas e 
sindicais, Daniele Capobiango, irá apresentar um novo 
olhar para o processo de negociação coletiva.

01 DE SETEMBRO

OBRIGADO!


