
 

 

 

REGULAMENTO CAMPANHA PROMOCIONAL MÊS DO CLIENTE SENAI - 2021 
 

1. Oferta válida para compras efetuadas entre 13/09/2021 a 30/09/2021 ou enquanto 
houverem vagas disponíveis nas turmas selecionadas para a promoção 
 

2. Estão elegíveis a campanha promocional apenas os Cursos Técnicos que estiverem 
disponíveis para matrícula no período promocional 

 

3. Na compra do Curso Técnico, o cliente ganhará 1 (um) curso gratuito que deverá ser 
informado no ato da matrícula e o mesmo poderá escolher entre as opções citadas neste 
item: 

 
FERRAMENTAS DE INTERNET - EAD 
EDITOR DE TEXTOS - EAD 
FUNDAMENTOS DA MECÂNICA - EAD 
LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE DESENHO MECÂNICO - EAD 
CONTROLE DIMENSIONAL - EAD 
CONCEITOS BÁSICOS DA LOGÍSTICA - EAD 
LOGISTICA DE ARMAZENAGEM - EAD 
CUSTOS LOGISTICOS - EAD 
EXCEL PLENO - EAD 
MICROSOFT POWER BI - EAD 
 

4. Para os clientes que fizerem a matrícula através da loja virtual, será enviado um e-mail 
onde os mesmos deverão responder, indicando o curso gratuito escolhido entre as opções 
citadas no item 3 
 

5. O acesso ao curso gratuito escolhido pelo cliente será liberado após constar o pagamento 
da matrícula/mensalidade do Curso Técnico, em nosso sistema. 
 

6. A promoção é válida apenas para clientes Pessoa Física 
 

7. A promoção é válida para compras com pagamentos em cartão de crédito e boleto 
bancário, de acordo com a regra de negócios do SFIEC 

 

8. Essa oferta não é cumulativa com outras campanhas vigentes, porém o cliente que tem 
direito ao desconto institucional e estiver com seu cadastro atualizado, terá o desconto 
aplicado na compra do curso técnico 

 

9. O SENAI Ceará não se responsabiliza por compras não aprovadas pelo cartão de crédito e 
não garante o valor promocional em outro período 

 

10. Ao SENAI Ceará fica reservado o direito de cancelar a promoção a qualquer momento, sem 
aviso prévio ou justificativa de tal decisão 
 

11. Ao SENAI Ceará fica reservado o direito de cancelar ou alterar a data de realização, início e 
término dos cursos, caso se verifique um número não suficiente de matrículas até a data 
prevista para o início deste, bem como em outras situações que impeçam seu pleno 
cumprimento 

 


