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O SINDICATO QUE É A CARA DO TRABALHADOR! 

 

CURSOS DE HIGIENIZAÇÃO. 

 

01.  O curso de Higienização geral e hospitalar será ministrado somente nos turnos da manhã e da tarde. 

 

02.  O treinamento tem a duração de seis horas de aula, divididas em  três (03) aulas de duas horas, 

ministradas em três (03) dias alternados (pares ou ímpares) de segunda à sexta-feira.  As inscrições 

estarão permanentemente abertas para formações de novas turmas. 

 

03.  O curso é instrumental, ou seja, tem como objetivo capacitar o trabalhador nos uso das técnicas, produtos 

e equipamentos de limpeza para a faxina geral e hospitalar. É um treinamento com pequena base teórica e  

muita prática com ênfase às técnicas de limpeza de móveis, pisos e superfícies em ambientes diversos. 

 

04. Foram constituídas quatro (04) turmas, COM 10 ALUNOS CADA, para os dias pares e, também, quatro 

(04) turmas, COM 10 ALUNOS CADA, para os dias ímpares. 

 

05.     Turma 01:  das 08:00 às 10:00 horas da manhã dias ímpares. 

Turma 02:  das 10:15 às 12:15  horas da manhã dias ímpares 

Turma 03:  das 13:45 às 15:45 horas da tarde  dias ímpares. 

Turma 04:  das 16:00 às 18:00  horas da tarde dias ímpares 

 

06.     Turma 05:  das 08:00 às 10:00 horas da manhã dias pares. 

Turma 06:  das 10:15 às 12:15  horas da manhã dias pares 

Turma 07:  das 13:45 às 15:45 horas da tarde  dias pares. 

Turma 08:  das 16:00 às 18:00  horas da tarde dias pares 

 

07. INVESTIMENTO: 

 

Associado:  treinamento gratuito 

Dependente  de associado:  R$ 20,00  (Vinte Reais) 

Membro da categoria não associado: treinamento gratuito 

Dependente de membro da categoria não associado:  R$ 35,00 ( Trinta e cinco reais) 

Outros: R$ 120,00  (Cento e Vinte Reais) 

 

08. PRIMEIRAS TURMAS COM INÍCIO EM 10  e 11 DE JUNHO. INSCRIÇÕES ABERTAS. 
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O SINDICATO QUE É A CARA DO TRABALHADOR! 

CURSO “EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO” 

 

01. O curso “EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO” será ministrado somente nos 

turnos da manhã e da noite. 

 

02.  O treinamento tem a duração de 32 horas de aula, divididas em oito (08) aulas de quatro horas, 

ministradas em oito (08) dias alternados (pares ou ímpares) de segunda à sexta-feira.  As inscrições 

estarão permanentemente abertas para formações de novas turmas. 

 

03.  O curso é comportamental, ou seja, tem como objetivo alterar padrões de comportamento,  postura  e 

ética profissionais tornando-os mais condizentes e compatíveis com as necessidades do ambiente e do 

mercado de trabalho. 

 

04.  Conteúdo programático 

 

 O Trabalho na portaria -  Características gerais - O local de trabalho  - Regulamento/regimento interno.  

 Rotina de trabalho  -  Qualidade no atendimento ao público  -  Recepção e orientação  -  Segurança e 

vigilância.  Prevenção e combate a incêndio  -  Noções de primeiros socorros  -   Competências pessoais 

relacionadas ao comportamento ético e postura profissional. 

 Cuidados com o patrimônio das empresas/condomínios - Ocorrências de segurança. 

 Inserção do profissional no mercado de trabalho e orientações básicas sobre currículo e apresentação em 

entrevistas. 

 

05. INVESTIMENTO: 

 

Associado:  treinamento gratuito 

Dependente  de associado:  R$ 30,00  (Trinta Reais) 

Membro da categoria não associado: treinamento gratuito 

Dependente de membro da categoria não associado:  R$ 50,00 (Cinquenta reais) 

Outros: R$ 180,00  (Cento e Oitenta Reais) 
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O SINDICATO QUE É A CARA DO TRABALHADOR! 

CURSO DE ENCARREGADO DE LIMPEZA: 

 

01. ENCARREGADO DE LIMPEZA – 06 horas/aula em escala. Turmas de 05 até o máximo de 15 

alunos.  

 

PRÉ REQUISITOS:   Para fazer o curso de ENCARREGADO DE LIMPEZA o treinando tem que 

fazer primeiro os cursos de Higienização geral e hospitalar e o curso “Excelência no atendimento ao 

Público” ministrados pelo SINDEAC.  Estão previstas duas turmas por mês, em dias pares / Ímpares 

conforme a seguir: 

  

 Turma 01:  das 18:30 às 20:30 horas dos dias ímpares. 

 Turma 02:  das 18:30 às 20:30 horas dos dias pares. 

 

02. O curso é comportamental, ou seja, tem como objetivo alterar padrões de comportamento para 

liderança de grupos qualificando o trabalhador ao gerenciamento de equipes e na solução de conflitos 

no ambiente de trabalho. 

 

03. CONTEUDO PROGRAMÁTICO:    Noções de ética:  Conceito. Ética no cotidiano  -. Como devemos 

liderar,  Conceitos de divisão de tarefas,  Higiene Pessoal, Aparência, solução de conflitos, uso de 

planilhas, rotinas do cargo e Redação (comunicado interno, livro de ocorrências e relatório de 

atividades). 

 

04. INVESTIMENTO: 

 

Associado:  treinamento gratuito 

Dependente  de associado:  R$ 40,00  (Quarenta Reais) 

Membro da categoria não associado: treinamento gratuito 

Dependente de membro da categoria não associado:  R$ 75,00 ( Setenta e cinco reais) 

Outros: R$ 240,00  (Duzentos e Quarenta Reais) 

 

05. PRIMEIRAS TURMAS COM INÍCIO PREVISTO  PARA 12 e 13 DE AGOSTO. 

AGUARDEM DIVULGAÇÃO  DAS DATAS PARA INSCRIÇÃO. 
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O SINDICATO QUE É A CARA DO TRABALHADOR! 

CURSO DE SUPERVISOR DE LIMPEZA 

 

01. SUPERVISOR DE LIMPEZA -  06 horas/aula em escala. Turmas de 05 até o máximo de 15 alunos. 

 

02. PRÉ REQUSITOS:   Para fazer o curso de SUPERVISOR  DE LIMPEZA o treinando tem que fazer 

primeiro os cursos de Higienização geral e hospitalar; o curso “Excelência no atendimento ao Público”  

e o curso de Encarregado de Limpeza, ministrados pelo SINDEAC. Estão previstas duas turmas por 

mês, em dias pares / Ímpares conforme a seguir: 

 

Turma 01:  das 18:30 às 20:30 horas dos dias ímpares. 

Turma 02:  das 18:30 às 20:30 horas dos dias pares. 

 

03. Objetivo: Capacitar e dar condições básicas para uma liderança produtiva , reforçar informações e 

uniformizar conceitos no que diz respeito a normas de liderança de equipes de Limpeza. 

 

04. Conteúdo programático: Trabalho em equipe, gestão de pessoas,  Exercício da liderança, solução de 

conflitos no ambiente de trabalho, redação  comercial, Rotinas do cargo. 

 

05. INVESTIMENTO: 

 

Associado:  treinamento gratuito 

Dependente  de associado:  R$ 60,00  (Sessenta  Reais) 

Membro da categoria não associado: treinamento gratuito 

Dependente de membro da categoria não associado:  R$ 90,00 ( Noventa reais) 

Outros: R$ 300,00  (Trezentos reais Reais) 

 

06. PRIMEIRAS TURMAS COM INÍCIO PREVISTO  PARA 02 e 03 DE SETEMBRO. 

AGUARDEM  DIVULGAÇÃO  DAS DATAS PARA INSCRIÇÃO. 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

  O  investimento total para a integralização de todo o treinamento é de R$ 840,00 (oitocentos e 

quarenta reais. Este valor pode ser pago à vista  ou no cartão com 20% desconto. 

 

 

 


