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Competição de educação profissional, 
Olimpíada do Conhecimento reúne 

profissões da indústria e do comércio mais 
promissoras do mercado de trabalho. Evento 

avalia ensino técnico em Goiás. 

Olimpíada do Conhecimento
Profissões em alta no mercado,

qualidade do ensino à prova
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Olimpíada do Conhecimento mostra 
profissões em alta no mercado de trabalho

MISSÃO DO SENAI - Promover a educação profissional e tecnológica, a inovação e a transferência de tecnologias industriais, contribuindo para elevar a 
competitividade da indústria brasileira.

o l i m P í a d a  d o  c o n h e c i m e n t o

As profissões da indústria e do co-
mércio com maior demanda no 
mercado de trabalho em Goiás 

foram apresentadas durante a Olimpí-
ada do Conhecimento, evento de âm-
bito nacional promovido pelo Senai. A 
etapa estadual da competição, destina-
da a avaliar a qualidade da educação 
profissional, foi realizada de 23 a 26 de 
abril, na Faculdade de Tecnologia Senai 
Ítalo Bologna, em Goiânia, com entrega 
de medalhas aos vencedores no Teatro 
Sesi (confira lista dos premiados na pá-
gina X). Cerca de 20 competidores que 
participaram da Olimpíada do Conheci-
mento devem disputar a fase nacional 
do evento, que será realizada em no-
vembro, em São Paulo.

Ranking de emprego
Uma verdadeira vitrine de talentos, 

a olimpíada colocou em disputa 96 alu-
nos de unidades do Senai e Senac em 
Goiás, que competiram nas ocupações 
de confecção de calçados, confecção 
de roupas, desenho assistido por com-
putador, design gráfico, eletricidade in-
dustrial, eletricidade predial, fresagem 
a CNC, impressor  off-set, instalação e 
manutenção de redes PC, marcenaria, 
mecânica de automóvel, mecânica de 
manutenção, mecânica diesel, mecâ-
nica geral – ajustagem, panificação, 
segurança do trabalho, sistema de 
transporte da informação, soldagem, 
tecnologia da informação, tornearia, 
tornearia a CNC, enfermagem, cabelei-

Alunos de escolas de Goiânia observam competidor em prova na Olimpíada do Conhecimento: qualidade do ensino sob avaliação

José Evaristo (Fecomércio) e Felicidade 
Maria de Faria Melo (Senac) visitam evento 

acompanhados de Paulo Vargas

reiro e web design. 
Também foram realizadas demons-

trações em áreas tidas como profissões 
do futuro, como mecatrônica, robótica 
móvel e manutenção em aeronaves. 
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Evento avalia áreas de forte demanda 

OLIMPÍADA DO CONHECIMENTO - Vem aí a maior competição de educação profissional da América Latina

Primeira colocada no ranking de ge-
ração de emprego, segundo dados do 
Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged), a indústria da transfor-
mação entrou na disputa nas ocupações 
de confecção de roupas e calçados, mar-
cenaria, panificação e soldagem. 

As chamadas áreas transversais, que 
permeiam todo o processo produtivo, 
também foram representadas, com 
participação de competidores nas ocu-
pações de mecânica de manutenção, 
tecnologia da informação, informática, 
sistema de transporte da informação e 
mecânica geral – ajustagem.

Setor com grande demanda por 
mão de obra qualificada e o segundo 
que mais gerou emprego em março 
no Estado, com criação de 2.753 novos 
postos de trabalho, a construção civil 
teve representantes na competição nas 
ocupações de assentador de revesti-
mentos cerâmicos, segurança do traba-
lho, eletricidade industrial e predial.

Avaliação
Com diversas ações voltadas para 

a qualificação profissional de pessoas 
com deficiência, o Senai também abriu 

Pessoas com deficiência também tiveram espaço na Olimpíada do Conhecimento

Olimpíada
Venho reiterar minha admiração pelo que vi na Olimpíada do Conhecimento, realizada na Faculdade de Tecnologia Senai 

Ítalo Bologna. Quero registrar aqui meus mais sinceros parabéns pela organização, condução e grande participação dos alu-
nos. Foi muito gratificante conhecer aquelas dependências do Senai e ver tantos jovens dedicados e ocupados com o bem. 

Parabéns a toda equipe que participou de tão fantástico evento.

Marçal Henrique Soares
Presidente executivo do Sindicato das Indústrias Farmacêuticas no Estado de Goiás

c a r t a s

espaço para esse público na Olimpíada 
do Conhecimento. A etapa estadual 
contou com a participação de oito ex-
-alunos com deficiência auditiva, visual 
e intelectual, que concorreram entre si 
nas ocupações de informática, vestuá-
rio madeira e mobiliário. 

Diretor de Educação e Tecnologia do 
Sesi e Senai Goiás, Manoel Pereira da Cos-
ta afirma que a Olimpíada do Conheci-
mento é o momento em que a educação 
profissional é avaliada de acordo com 
as exigências do mercado de trabalho. 
“A iniciativa é uma oportunidade que as 

indústrias têm de conhecer verdadei-
ros talentos profissionais, com amplo 
conhecimento do processo produtivo. 
Os competidores têm perfil adequado 
à demanda das empresas, porque são 
capazes de elaborar e resolver situações 
semelhantes às encontradas no mercado 
de trabalho, além de gerar um produto. 
A competição possibilita que os alunos 
aprofundem os conhecimentos adqui-
ridos nas máquinas computadorizadas 
e processos que demandam raciocínio 
para gerar soluções tecnológicas para as 
indústrias”, acrescenta o diretor.



ONDE ENCONTRAR - Cursos e assessoria em química industrial: Faculdade de tecnologia senai roberto mange (anápolis) e escola senai catalão.

c a m P e õ e s
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VENCEDORES – SENAI GOIÁS

OCUPAÇÃO ALUNO UNIDADE

Confecção de Calçados Inácio Leite Neto
Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bologna

Confecção de Roupas Sara Fernandes dos Anjos de Oliveira

Desenho Assistido por Computador (CAD)

Gabriel de Castro Freitas Escola Senai Vila Canaã

Kaic Mamede Rodrigues e José Marcos Ferreira
Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bologna

José Marcos Ferreira

Design Gráfico Giovana Carleto Durante Escola Senai Vila Canaã

Eletricidade Industrial Arlam Gomes Souza Unidade Integrada Sesi Senai Niquelândia

Eletricidade Predial Wanderson José do Carmo Lima
Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bologna

Fresagem a CNC Jean Carlos de Souza

Impressor Off-Set Rafael de Sena Martins Escola Senai Vila Canaã

Instalação e Manutenção de Redes PC Taynan Muniz Faculdade de Tecnologia Senai de Desenvolvimento 
Gerencial

Marcenaria Selimar Dias dos Santos
Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange

Mecânica de Automóvel
Glaucon Henrique Almeida Silva

Raynielle Rodrigues da Silva Escola Senai Itumbiara

Mecânica de Manutenção Bruno José Alves da Silva Faculdade de Tecnologia Senai Roberto Mange

Mecânica Diesel Werlen Santana do Nascimento Escola Senai Vila Canaã

Mecânica Geral – Ajustagem Lucas Mendes Gaipo Unidade Integrada Sesi Senai Sama

Panificação Natália Medeiros de Souza
Escola Senai Vila Canaã

Segurança do Trabalho Gislaine Calassi de Araújo

Sistema de Transporte da Informação Hyago Matsuura Faculdade de Tecnologia Senai de Desenvolvimento 
Gerencial

Soldagem Lucas de Sousa Moreno Escola Senai Itumbiara

Tecnologia da Informação Gabriel Bernardes de Carvalho
Escola Senai Catalão

Tornearia Aparecido Custódio Júnior

Tornearia a CNC Lucas Oliveira de Souza Escola Senai Itumbiara

VENCEDORES – PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÃO PARTICIPANTE INSTITUIÇÃO

Marcenaria Pedro Henrique Nunes de Morais Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bologna/
Pestalozzi

Informática Onésio Domingues da Silva
Faculdade de Tecnologia Senai de Desenvolvimento 
Gerencial/Associação dos Deficientes Visuais de Goiás 
(Adveg)

Vestuário Ilayane de Jesus Silva Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bologna

VENCEDORES – SENAC GOIÁS

OCUPAÇÃO ALUNO UNIDADE

Enfermagem Laura Cândida Ferreira e Cristina Alves Martins
Centro de Educação Profissional – 
Aparecida de GoiâniaCabeleireiro Michele Rodrigues da Silva

Web Design Arthur Abreu de Andrade
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ONDE ENCONTRAR - Cursos e assessoria no segmento de vestuário: Faculdade senai ítalo Bologna (Goiânia) e Faculdade senai roberto mange (anápolis).

Diante do expressivo crescimen-
to econômico dos municípios do 
Sudoeste Goiano e do consequente 
aumento na demanda por serviços 
do Sesi e do Senai por parte das 
empresas industriais instaladas na 
região, as instituições promovem 
mudanças em sua ação para melhor 
atendimento ao segmento.

Instalado há menos de dois 
anos, o Núcleo Integrado Sesi Senai 
Quirinópolis, antes ligado à unida-
de integrada de Rio Verde, ganhou 
autonomia administrativa, durante 
reunião técnica, realizada no dia 
1º de abril. Agora na condição de 
unidade, vai desenvolver no muni-
cípio e na região ações de educação 
básica e continuada, qualificação 
profissional, esporte, saúde, lazer e 
responsabilidade social. 

O colaborador Robert Bonuti, 
ex-diretor da Unidade Integrada 
Sesi Senai Rio Verde, foi designado 
para assumir a direção da unida-
de de Quirinópolis, construída em 
parceria entre a prefeitura local e 
as usinas Boa Vista e São Francisco. 
Ex-agente de educação profissional 
da Escola Senai Vila Canaã, em Goi-
ânia, Hélio Santana substitui Bonuti 
na direção da unidade de Rio Verde. 
Com as mudanças, o Núcleo Inte-
grado Sesi Senai Mineiros, também 
no Sudoeste Goiano, ficará subordi-
nado à unidade de Quirinópolis. 

Núcleo de 
Quirinópolis vira 

unidade integrada 
Sesi Senai

“O Senai é o que temos de mais 
qualificado para transformar 

a pesquisa e o modelo de 
inovação brasileiros.”

Dilma Rousseff, presidente da 
República, durante visita à CNI, 

em Brasília, no dia 13 de abril, para 
conhecer o Programa Senai de Apoio à 

Competitividade da Indústria Brasileira.

Jair Meneguelli, presidente do Conselho Nacional do Sesi, em referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
e ao deputado federal e ex-dirigente sindical Vicentinho, durante visita a Goiânia, dia 10 de abril, para divulgar o 
projeto ViraVida, destinado a atender adolescentes e jovens que vivem em situação de exploração sexual no País.

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente da República, ao receber títulos de doutor honoris causa de universidades 
federais do Rio de Janeiro, dia 4 de maio, ao lado da presidente Dilma Rousseff
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“O Estado tem de entender 
que a responsabilidade de 
formação do povo é dele, 
Estado. Obviamente, enquanto 
não acontecer isso, que, pelo 
amor de Deus, permaneça o 
Senai formando, assim como 
eu fui formado, como o Lula foi 
formado, o Vicentinho e 
tantos outros.”

“Eu, que antes do diploma de 
presidente da República tinha 
somente o diploma de torneiro 
mecânico do Senai, sei o quanto 
a educação é capaz de mudar 
a vida de uma pessoa, de uma 
família e de uma nação. Pois foi 
aquele diploma que me abriu a 
oportunidade de emprego e de 
uma vida melhor.”
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60 anos Semana culturalSenai Goiás vence 
concurso nacional 

de design
O Senai recebeu congratulações 

da Junta Comercial do Estado (Juceg) 
e do Conselho Estadual de Educação 
(CEE) pelos seus 60 anos de atuação 
em Goiás, completados no dia 9 de 
março. Durante sessão realizada no dia 
14 de março, a Juceg aprovou moção 
de aplauso para a instituição. A home-
nagem foi proposta pelo presidente, 
Samuel Albernaz. 

Em nota enviada ao diretor regio-
nal, Paulo Vargas, o presidente do 
Conselho Estadual de Educação, José 
Geraldo de Santana, destacou que, 
ao longo dessas últimas seis décadas, 
cada passo da indústria goiana, rumo 
ao desenvolvimento e ao progresso 
econômico e social, conta com o selo 
do Senai. “Não é possível, a nenhum 
historiador, do presente e do futuro, 
contar a história da educação profissio-
nal em Goiás sem reservar o capítulo 
especial, o primeiro, ao Senai”.

Com o tema Goiás é Cultura e 
a Fatesg Também, a Faculdade de 
Tecnologia Senai de Desenvolvimento 
Gerencial (Fatesg) realizou, de 23 a 27 
de abril, sua 3ª Semana Cultural. A pro-
gramação contou com apresentações 
de música, dança e teatro, culinária 
goiana, além de exposição da obra da 
artista plástica Evandra Rocha, que há 
mais de duas décadas transforma em 
delicadas aquarelas as flores, os frutos 
e as sementes do Cerrado.

Medalha de ouro na etapa esta-
dual da Olimpíada do Conhecimento, 
Giovana Carleto, da Escola Senai Vila 
Canaã, festeja dupla vitória na compe-
tição de educação profissional, dispu-
tada de 23 a 26 de abril, na Faculdade 
de Tecnologia Senai Ítalo Bologna, 
em Goiânia. Ela já havia conquistado 
o primeiro lugar em concurso interno 
para estudantes de design do Senai e 
do Senac, promovido em todo o País e 
destinado a escolher o desenho  para 
estampar as medalhas da fase nacio-
nal da olimpíada, que será realizada 
em novembro, em São Paulo. Também 
aluna do Senai Canaã, Jordanna Vaz 
Borges, medalha de prata na Olimpíada 
do Conhecimento estadual, ficou em 
terceiro lugar no mesmo concurso.

INFORMAÇÕES SOBRE SERVIÇOS - Ligue para os telefones 4002-6213, em Goiânia, e 0800-6421313, para demais localidades

44 anos - Na comemoração dos 44 anos da hoje Faculdade de Tecnologia Senai Ítalo Bologna, diretores e 
funcionários descerram placa em homenagem ao professor Ary Azevedo, ex-diretor da unidade, segunda da 

instituição no Estado e primeira em Goiânia. 


