
Passo a passo 

para trabalhador



Olá, trabalhador!
Você foi indicado para participar do Programa 

Emprega Mais e fazer um curso gratuito no 

SENAI. 

Participar é muito simples, seguro e 

automatizado na plataforma de cursos do SENAI. 

Você deve realizar essas três etapas 

assim que receber o voucher, pois o 

voucher tem prazo de validade de 72h. 

Basta cumprir três etapas:

1. Criar sua conta no sistema

2. Aplicar o voucher do curso

3. Fazer sua matrícula no curso



Vamos ao 

passo a passo!



1. Criar sua conta no sistema

Procure na caixa de entrada do seu e-mail uma 

mensagem enviada pela plataforma de cursos 

do SENAI. 

Esse e-mail contém o voucher do curso 

escolhido especialmente para você.



1. Criar sua conta no sistema

Confira se o voucher contém o seu nome e o seu 

CPF, pois o voucher é pessoal e intransferível. 

Verifique o nome da empresa que indicou o curso 

para você e as informações sobre o curso.

A seguir:

• Copie o código do voucher.

• Acesse o site indicado no voucher

Atenção para o prazo de validade do voucher, que 

é de 72h: você tem que finalizar a sua matrícula 

antes do prazo de validade acabar.



1. Criar sua conta no sistema

Você acessou a plataforma de cursos do 

SENAI. 

Clique em PARA VOCÊ 

Na área embaixo da pergunta: Possui 

voucher? Digite o código do voucher que você 

recebeu por e-mail.

Clique em APLICAR.



1. Criar sua conta no sistema

No canto superior direito, você 

verá a opção para Faça seu 

login ou Cadastre-se

•
0

Escolha a opção Para Você e 

clique em “Ainda não tem conta? 

Faça o Cadastro”



1. Criar sua conta no sistema

São poucas informações. 

Preencha os campos 

solicitados.

•
0

Após finalizar o cadastro, clique 

em CADASTRAR.



1. Criar sua conta no sistema

Procure na caixa de entrada do seu 

e-mail uma mensagem enviada pelo SENAI 

para confirmar a sua conta.

Veja a mensagem de boas-vindas.

Clique em CONFIRMAR A SUA CONTA.

Você será direcionado para a plataforma de 

cursos do SENAI. 



1. Criar sua conta no sistema

Você verá um aviso dizendo que Seu 

cadastro foi realizado com sucesso.

Você já pode utilizar seu voucher!



2. Aplicar o voucher do curso

Clique na área embaixo da pergunta: Possui 

voucher?

Digite o código do voucher que você recebeu 

por e-mail.

Clique em APLICAR.



2. Aplicar o voucher do curso

Agora você está visualizando detalhes 

importantes do curso escolhido especialmente 

para você.

No lado direito da tela, tem uma área com o 

resumo das principais informações do curso.

Clique em INSCREVA-SE AGORA para realizar 

a matrícula.



2. Aplicar o voucher do curso

A tela vai mudar e nessa mesma área, no lado 

direito da tela, vão aparecer as suas 

informações pessoais que estão gravadas no 

voucher: seu nome, seu CPF, seu e-mail e seu 

telefone.

Clique em CONTINUAR SUA MATRÍCULA.



2. Aplicar o voucher do curso

Você verá na tela o Termo de Aceite que 

explica as regras do Programa. Leia com 

atenção.

Clique em ACEITAR e você será 

direcionado para o sistema de matrículas do 

SENAI.



Você será direcionado 

para o sistema de 

matrículas do SENAI.

Agora você vai preencher os dados solicitados 

para concluir sua matrícula.

Atenção para o prazo de validade do voucher: 

você tem que concluir a sua matrícula antes do 

prazo de validade de 72h acabar!



Fazer sua matrícula no curso

No sistema de matrículas do SENAI, o 

primeiro passo é realizar o seu 

cadastro informando dados pessoais.

•
0

Após preencher todos os dados, 

clique em FINALIZAR CADASTRO



3. Fazer sua matrícula no curso

Pronto! Nossa equipe vai conferir as 

informações e se tudo estiver 

correto, sua matrícula será efetivada.



Pronto!
Você está pré-matriculado no curso 

especialmente escolhido para você!



STATUS DE MATRÍCULA

1. ENVIADO: Empresa indicou o aluno e enviou o voucher (clicou em "Gerar Vouchers") 

2. VENCIDO: A empresa não enviou os vouchers gerados em 30 minutos OU o voucher, 

após Enviado, não foi usado pelo aluno no prazo de 72 horas.

3. APLICADO: Voucher foi inserido no Marketplace e aplicado ao carrinho.

4. ATIVADO: O usuário seguiu o fluxo e foi direcionado para efetuar a matrícula no 

SGE.

5. VALIDADO: O aluno efetuou a matrícula no curso. O Marketplace recebeu a 

confirmação do SGE.

6. CANCELADO: Voucher que estava Ativado e foi Cancelado a pedido do DR


