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Centro de Qualificação cresce e cursos se
multiplicam em Rio Claro
Divulgação Oficial

As ações da prefeitura de Rio Claro pela qualificação profissional da comunidade ganham
importantes reforços com a instalação de novas unidades do Centro de Qualificação Profissional e
Inclusão Digital e Produtiva.

%2Fstatic.ak.fbcdn.net%2Fconnect%2Fxd_proxy.p
colorscheme

Além do prédio da Visconde do Rio Claro, antigo Consulado da Mulher, que já oferece cursos de
ovos de Páscoa, e do núcleo de costura na Rua Dois, ao lado do Centro Cultural, onde há mais de
50 inscritos – nos dois casos, para atividades realizadas em parceria com o Sesi –, novo núcleo de
atividades será inaugurado na próxima sexta-feira (16) no bairro Terra Nova.

“Estamos ampliando os polos do Centro de Qualificação para podermos chegar ao maior número
possível de pessoas com nossa proposta de gerar oportunidade de renda e inclusão no mercado de
trabalho”, comenta a presidente do Fundo Social de Solidariedade, Rosana Altimari, informando
que no núcleo da Visconde uma nova atividade, o curso de auxiliar de contabilidade, em parceria
com o Senac, teve início nessa segunda-feira (12).

+ as mais lidas da categoria
Além disso, os demais núcleos do CQP estão funcionando a todo o vapor. São cursos em que ainda
há vagas, com aulas já iniciadas. Em Ajapi acontecem os cursos de costura industrial, corte e
05/03/2012
costura, pintura em tela (duas turmas), pintura em tecido (duas turmas) e bordado e crochê. No
Senac Rio Claro inicia quatro cursos técnicos em
distrito de Ferraz, estão sendo realizadas aulas de pintura em tecido e crochê. No núcleo do Jd.
Panorama (na quadra esportiva do bairro) estão sendo realizados cursos de costura industrial, corte março
25/02/2012
e costura e de ovos de Páscoa.
Cursos do Fundo Social estão com vagas disponíveis
02/02/2012

Nos bairros Bonsucesso/Novo Wenzel, em parceria com o projeto Alvo Lutherano, o Centro de
Qualificação oferece cursos de corte e costura. Além dos cursos de corte e costura, o núcleo na
Rua 2 também tem turmas de costura industrial.

Sindicato e Senar oferecem cursos gratuitos abertos
à população
09/02/2012

Cursos do Fundo Social têm vagas disponíveis
23/01/2012

Já no núcleo da Rua Quatro, acontecem atividades em parceria com a Supersoft para cursos de
inclusão digital, em três turmas, e assistente de departamento de pessoal, com duas turmas.

Senac Rio Claro oferece curso gratuito de Auxiliar
de Escritório
29/10/2011

Senac abre inscrições para cursos gratuitos de
capacitações
26/11/2011

O curso de ovos de Páscoa também acontece no Guanabara, em parceria do Fundo Social com a
Amorg. Em trabalho conjunto com a associação do bairro Guanabara, começam na sexta-feira

Cursos técnicos visam atender às necessidades do
mercado
24/02/2012
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(16) cursos de bordados e crochê e de desenho básico e avançado. Também na sexta-feira tem
início mais uma turma de cursos de ovos de Páscoa no núcleo do CQP na Avenida Visconde,
antigo Consulado da Mulher.

Dupla de palestrantes é a mais requisitada da
atualidade
29/07/2011
Via Rápida Emprego oferece cursos em RC,
Corumbataí e Itirapina
13/10/2011

Senac Rio Claro capacita profissionais
+ compartilhe

23/12/2011

Senac lança 20 cursos de curta duração em janeiro
06/11/2011

Curso técnico encurta caminho para o mercado de
trabalho
Todas as notícias mais lidas

+ gostou? comente esta notícia
Seu Nome:

Sem comentários, seja o primeiro + as mais comentadas
Seu Email:
19/02/2012
Mensagem: + matérias
Samuca diz que Viviane Araújo não desfila no
relacionadas
domingo e culpa COC
02/03/2012

05/03/12 - Segunda

Senac Rio Claro inicia quatro cursos
técnicos em março
25/02/12 - Sábado

Gada promove manifestação contra feira de animais
20/02/2012

Escola Samuca é a grande campeã do carnaval
rio-clarense

Cursos do Fundo Social estão com vagas disponíveis

25/02/2012

Oposição ataca eficácia de obra no Inocoop

24/02/12 - Sexta

Dupla de palestrantes é a mais requisitada da atualidade
09/02/12 - Quinta

03/03/2012

Sepladema cassa alvará da Feira de Filhotes

Cursos do Fundo Social têm vagas disponíveis
08/02/12 - Quarta

28/02/2012

UFSCar oferece vagas para curso de especialização gratuitamente
05/02/12 - Domingo

Sindicato Rural está com inscrições abertas para cursos de capacitação

Piso nacional do magistério é definido pelo MEC em
R$ 1.451

02/02/12 - Quinta

Sindicato e Senar oferecem cursos gratuitos abertos à população

Todas as notícias mais comentadas

01/02/12 - Quarta

Programa Via Rápida Emprego abre vagas para cursos gratuitos

+ este mês

23/01/12 - Segunda

Senac Rio Claro oferece curso gratuito de Auxiliar de Escritório
11/01/12 - Quarta

Senac Rio Claro oferece cursos com início em janeiro
29/12/11 - Quinta

Senac Rio Claro terá 20 cursos inéditos para o próximo ano
24/12/11 - Sábado

Senac Rio Claro terá 20 cursos inéditos em 2012
24/12/11 - Sábado

Aprendizes recebem certificados dos cursos de Inclusão Digital
23/12/11 - Se xta

Senac lança 20 cursos de curta duração em janeiro
21/12/11 - Quarta

Alunos receberam diplomas do centro de qualificação
10/12/11 - Sábado

Sest Senat inicia primeiras turmas no curso de motofrete
26/11/11 - Sábado

Cursos técnicos visam atender às necessidades do mercado
11/11/11 - Se xta

Sest Senat de RC inscreve para curso de motofretista
07/11/11 - Segunda

Senac Rio Claro oferece cursos com início em novembro
06/11/11 - Domingo

Curso técnico encurta caminho para o mercado de trabalho
Mais notícias
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