Os 10 cursos do SENAI mais
buscados pelas mulheres
Segurança no Trabalho foi o curso técnico do SENAI que liderou a
procura feminina em 2017. O ranking foi feito com base em todas as
matrículas registradas no período e inclui cursos como Informática e
Eletrotécnica

Eliminar riscos e proteger o funcionário de possíveis acidentes em empresas,
construções e instalações industriais. Esse é o papel do profissional em
Segurança do Trabalho – curso técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (SENAI)mais procurado pelas mulheres no ano passado. O curso
concentrou 18% de todas as matrículas registradas.
Logística e Administração seguiram o ranking da procura feminina. Entre as
alunas matriculadas em 2017, 14% optaram por estas áreas de aprendizagem.
Mas os números também mostram forte interesse das estudantes por cursos
com predominância masculina como Edificações, Informática, Eletrotécnica,
Mecânica e Eletromecânica.
Com ampla formação prática, os cursos técnicos são ótimas opções para quem
deseja uma qualificação para se inserir no mercado de trabalho ou mudar a sua
área de atuação. E o SENAI, por sua vez, é referência mundial na área, com
um dos cinco maiores complexos de educação profissional do mundo e o maior
da América Latina.
Quer saber mais sobre os 10 cursos técnicos mais buscados pelas mulheres
em 2017? Confira a lista:
1º. Segurança do Trabalho
O curso ensina a planejar, aplicar e controlar ações e métodos de segurança
no trabalho. Os alunos aprendem a identificar fatores de risco de acidentes do
trabalho e doenças e implantar medidas para neutralizá-los. A profissão
também envolve a promoção de programas educacionais, eventos e
capacitações dos trabalhadores para melhores práticas e segurança.
• Salário médio R$ 3.391,27

2º. Logística
No curso técnico, o aluno aprende a controlar o andamento de diferentes
atividades dentro da empresa, como: realização de procedimentos de
transportes, armazenamento e distribuição das cadeias de suprimentos;
agendamento de programas de manutenção de máquinas e equipamentos e
supervisão de processos de compras, recebimento, movimentação, expedição
e
distribuição
de
materiais
e
produtos.
• Salário médio R$ 1.075,20
3º. Administração
Com o curso do SENAI Técnico em Administração o aluno poderá se tornar um
gestor e coordenar as mais variadas funções em diferentes áreas da empresa.
Esta profissão exige que o profissional saiba lidar com a gestão de pessoas
nas organizações bem como habilidades de administração, vendas, logística,
finanças
e
planejamento
estratégico.
• Salário médio R$ 3.567,06
4º. Edificações
O curso do SENAI oferece conhecimentos para que o aluno seja capaz de
desenvolver, executar e coordenar projetos de obras civis, como edifícios,
aeroportos, ferrovias e várias outras. Além disso, o estudante aprende a
supervisionar a execução de edificações e planejar obras, seguindo as normas
técnicas, de segurança e saúde do trabalho e legislações específicas.
• Salário médio R$ 4.014,31
5º. Química
O curso técnico de Química foca no controle de processos industriais,
laboratoriais e de qualidade de matérias-primas, insumos e produtos. Também
são passados conhecimentos em amostragens e análises químicas, físicoquímicas e microbiológicas. O estudante poderá atuar em laboratórios,
instituições de ensino e pesquisa, consultorias de controle de qualidade,
indústria
farmacêutica,
entre
outros.
• Salário médio R$ 3.511,99
6º. Eletrotécnica
No curso técnico em Eletrotécnica do SENAI, o aluno aprende sobre sistemas
elétricos industriais, prediais e residenciais e de infraestrutura, o que inclui
projeção, instalação e manutenção de redes e equipamentos. O técnico poderá
trabalhar em distribuidoras de energia, empresas de telecomunicação, na

indústria, com automação e em pesquisa de fontes energéticas alternativas.
• Salário médio R$ 4.060,87
7º. Mecânica
Esta profissão responde pela instalação, produção e manutenção de processos
de fabricação mecânica. O curso do SENAI ensina o estudante a projetar e
manter sistemas e instalações, desenvolver e selecionar ferramentas, além de
controlar materiais, insumos e atividades de produção. O técnico pode
trabalhar em fábricas, oficinas e em diferentes tipos de indústrias.
• Salário médio R$ 4.566,43
8º. Informática
No curso, o aluno aprende a desenvolver softwares e sistemas com foco na
internet, utilizando diferentes linguagens de programação. Estuda a
usabilidade, acessibilidade e viabilidade dos projetos e atua na manutenção e
atualização de sites, portais e aplicativos web. O Técnico em Informática é um
dos profissionais mais requisitados do mercado e pode se encaixar em quase
todos
os
setores
da
economia.
• Salário médio R$ 3.699,08
9º. Vestuário
O curso técnico de Vestuário aborda a confecção de roupas e acessórios.
Entre as atividades estão escolha de matérias-primas, coordenação de
produção, sequência de montagem e análise de qualidade dos produtos finais.
Para tanto, o estudante irá aprender sobre processos fabris, equipamentos
usados, tempo de operações e recursos necessários ao atendimento das
demandas
de
clientes.
• Salário médio R$ 1.961,31
10º. Eletromecânica
O aluno de Eletromecânica do SENAI aprende a instalar, montar e realizar
manutenção de sistemas, máquinas e peças de equipamentos
eletromecânicos. Formado, o técnico a capacidade de projetar e instalar
sistemas de acionamento e controle eletroeletrônicos, como eletropneumática e
eletrohidráulica, programar e executar atividades que envolvem controle de
processos, projetos elétricos, eletrônica industrial, controles lógicos
programáveis
e
operações
de
máquinas
elétricas.
• Salário médio R$ 3.966,17

SAIBA MAIS – Os cursos técnicos do SENAI têm em média um ano e meio de
duração e são ofertados em todo o Brasil. Procure a unidade mais perto e
garanta sua vaga. Para mais informações, acesse o site do SENAI.
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