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PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE - PSG 
 

1.  DO PROGRAMA 

1.1.  O Programa Senac de Gratuidade (PSG) visa oferecer ações educacionais 
com custo zero às pessoas de baixa renda, cuja renda familiar mensal per 
capita não ultrapasse 2 salários mínimos federais, na condição de alunos 
matriculados ou egressos da educação básica e trabalhadores empregados 
ou desempregados, priorizando-se aqueles que satisfizerem as duas 
condições: aluno e trabalhador. 

2.  DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

2.1.  O processo de concessão de vagas do PSG dos cursos ofertados 
 é regido por esta Diretriz. 
 
2.2.  A análise das informações fornecidas pelo candidato é feita a partir dos 

critérios estabelecidos no Protocolo de Compromisso e da documentação 
apresentada pelo interessado no prazo e local previstos. 

 
2.3.  A candidatura a uma vaga do PSG supõe o preenchimento da ficha de 

inscrição com informações verídicas e cabais, assinatura de 
autodeclaração de baixa renda e de termo de compromisso, bem como 
atendimento aos pré-requisitos do curso escolhido. 

 
2.4.  A documentação será de total responsabilidade do candidato e deverá ser 

entregue no prazo estabelecido. Havendo qualquer irregularidade nos 
documentos apresentados, o candidato terá seu processo cancelado, 
imediatamente, pela Instituição. 

 
2.5.  O critério adotado para ingresso no curso escolhido será por ordem de 

inscrição do candidato, mediante a assinatura da autodeclaração de renda.  
 
2.6. Caso ocorram cancelamentos, desistências, evasões, a matrícula poderá 

ocorrer, desde que não tenha ultrapassado o limite de 20% da carga horária 
total do curso de formação inicial e continuada ou 20% da carga horária 
integralizada nos quatro primeiros meses do curso técnico. 
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3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA INSCRIÇÃO E MATRÍCULA 

3.1 O critério para inscrição e matrícula será por ordem de chegada, mediante a 
assinatura da autodeclaração de renda e do termo de compromisso no ato 
da inscrição.  

 
3.2 O candidato, para ter o seu pedido analisado, deve satisfazer os seguintes 

requisitos: 
a) Requisitos de acesso do curso escolhido; 
b) Autodeclarar condição de baixa renda  
c) Estar matriculado ou ser egresso da educação básica; 
d) Ser trabalhador desempregado ou empregado. 

 
3.3 Os períodos e horários de inscrições serão realizados de acordo com                         

o cronograma indicado na descrição do curso. 
 
3.4 Os locais para inscrição no PSG estão indicados na descrição do curso. 
 
3.5 O aluno beneficiário do PSG poderá matricular-se e frequentar 

concomitantemente dois cursos, desde que em horários distintos. 
  
3.6 Não há limite em relação à quantidade de vezes que um candidato possa ser 

beneficiado pelo PSG, desde que esteja dentro das regras estabelecidas. 
 
3.7 O candidato menor de 18 anos deverá comparecer acompanhado do pai ou 

responsável legal. O pai ou o responsável legal deverá apresentar copia do 
CPF e RG e assinar a ficha cadastral /inscrição/matrícula /PSG. 

 
3.8 Quando necessário o processo seletivo será complementado por meio de 

avaliação escrita de acordo com o requisito de acesso descrito na descrição 
do curso. 

 

4.  DA MATRÍCULA 
 
4.1 As matrículas serão realizadas no período e local estipulado conforme 

consta na descrição do curso.  
 
4.2 O candidato, para ter sua matrícula efetivada, deve satisfazer os seguintes 

requisitos: 
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a. Atender aos requisitos do curso escolhido e do PSG; 
b. Estar matriculado ou ser egresso da educação básica; 
c. Ser trabalhador desempregado ou empregado; 
d. Apresentar toda documentação solicitada conforme item 07 (sete) deste 

Edital. 
 
4.3 Após o início do curso, se houver vagas disponíveis, a matrícula poderá 

ocorrer desde que não tenha ultrapassado o limite de 20% da carga horária 
total do curso de formação inicial e continuada ou 20% da carga horária 
integralizada nos quatro primeiros meses do curso técnico.  

 
4.4  No ato da matrícula, o candidato deverá assinar a autodeclaração de renda 

e o termo de compromisso, com a definição das regras a serem cumpridas. 
 
4.5 O candidato que omitir ou prestar informações e/ou apresentar documentação 

falsa terá a vaga cancelada, mesmo que o fato seja constatado no decorrer 
do curso. 

 
4.6  O início das aulas será conforme consta na descrição do curso. 
 

5. DAS VAGAS 
 
5.1 As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição e matrícula e 

quantidade que está disponibilizada conforme consta na descrição do 
curso. 

6.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1  A matrícula do candidato implica na aceitação das normas que regem o 
processo seletivo do PSG definidas conforme consta na descrição do curso. 

 
6.2  Não serão recebidos processos incompletos, nem fora dos prazos 

estabelecidos, independente da justificativa.  
 
6.3  Não haverá recurso para revisão do processo seletivo ou para ingresso de 

novos candidatos fora dos prazos definidos. 
 
6.4  A Instituição reserva-se o direito de cancelar, adiar ou remanejar turmas, 

conforme necessidade. 
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7.     DOCUMENTOS PARA MATRÍCULA 

• Ficha de inscrição PSG 

• Termo de Compromisso  

• Autodeclaração de renda  

• Documento de Identificação 

• CPF 

• Comprovante de residência 

• Outros documentos, caso exigido no requisito de acesso do curso no 
Anexo I. 
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