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Assunto: INSTITUTO PROA – PROGRAMA PRÓ-PROFISSÃO 

 

 

Senhores Diretores;  

 

Anualmente, o Instituto PROA, parceiro da Secretaria Estadual da Educação, oferece 

curso gratuito, de qualificação em Administração - Programa Pró-Profissão. Com 

duração de 6 meses, as aulas são voltadas para alunos com idade entre 17 a 20 anos 

que estejam cursando ou tenham concluído a 3ª série do Ensino Médio em escola 

pública e que pertençam a família de baixa renda. O objetivo é preparar esses jovens 

para o mundo do trabalho, por meio do acesso à educação profissionalizante, com 

orientação ao início de carreira até a conquista do primeiro emprego.  

 

O Instituto oferece gratuitamente aos alunos:  

 

• Bolsa de Estudos em curso profissionalizante de administração, com seis meses de 

duração, nos períodos da manhã ou tarde;  

• Consultoria de RH para desenvolvimento comportamental dos alunos, ensinando a ter 

uma postura mais autônoma e a responsabilidade que o mercado de trabalho requer;  

• Vale Transporte;  

• Uniforme e material didático.  

O processo seletivo é gratuito e envolve as seguintes etapas: prova online, dinâmica 

de grupo, entrevista individual, banca avaliadora e reunião de pais. As inscrições 

estão abertas até 04/11/2021, podendo ser feitas somente pelo site.  

A nova turma tem previsão para início em 14 de fevereiro de 2022 e o curso pode ser 

realizado no período da manhã, das 9h às 13h, ou tarde, das 14h às 18h.  



 

NPE – Núcleo Pedagógico Educacional 

 

 

Inicialmente as aulas estão previstas para acontecer presencialmente no Senac Lapa 

Tito (Rua Tito, 54 – Vila Romana), próximo às estações de 17 trem Lapa e Água Branca. 

Caso as regras de isolamento social continuem, o curso seguirá de forma 100% on-

line.  

 

 

Atenciosamente, 

 

Prof.ª Rosana Guerriero Andrade 

Dirigente Regional de Ensino 

Diretoria de Ensino - Região Norte 2 


