
 

       Fundo de Solidariedade de Biritiba Mirim/SP 
                                   Rua Gildo Sevali, nº 257, fundos, sala 02 – Centro  
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CURSOS: 

WORKSHOP: Roteiro de Costura “ATUALIZAÇÃO / RECICLAGEM “ 

WORKSHOP: Roteiro de Corte Costura 

 

 

 Os interessados nos cursos ofertados pelo FUNDO SOCIAL DE 
SOLIDARIEDADE DE BIRITIBA MIRIM, WORKSHOP ”Atualização/Reciclagem” Roteiro de 
Corte Costura, Colorimetria poderão realizar as inscrições nos dias 11, 12, e 13, de março de 
2.019 das seguintes formas: 
 

1. INSCRIÇÕES 
1.1. Presencialmente, das 08 as 16 horas, na sede do Centro de Projetos Multiuso, 

sito a Rua Airton Senna da Silva, 100 – Jardim Alvorada “A”; 
 

1.2. São vedadas as inscrições de moradores de outros municípios, cada candidato 
deverá se inscrever em apenas 01 (um) curso; 

 
 

1.3. Será adotado sorteio, toda vez que o número de inscritos superar o número de 
vagas ofertadas por curso; 
 

1.4. O sorteio ocorrerá no Fundo Social, localizado na Rua Gildo Sevalli, 257 – fundos 
– centro nesse município, no dia 18 de março do corrente ano as 15:00 horas, de 
maneira aberta ao público não sendo obrigatória a presença no ato de sorteio 
para atribuição de vagas; 

 
 

1.5. É de inteira responsabilidade do interessado a verificação das listas de 
chamadas que serão fixadas na sede do Centro de Projeto Multiuso, no dia 18 de 
março a partir das 15:00 horas; 
 

2. MATRÍCULAS 
2.1  Serão feitas presencialmente nos dias 20,21 e 22 de março, no Centro de 
Projetos Multiuso, Rua Airton Senna da Silva, n.º 100 – Jardim Alvorada A das 08:00 as 
16:00 horas; 
 
2.2.  Documentos necessários para matrícula: Ter 16 anos completos, R.G.,  C.P.F., 
Comprovante de Endereço e 01 foto 3 x 4; 
 
2.3 O material didático será disponibilizado pelo Fundo Social de Solidariedade; 
 
2.4  É de inteira responsabilidade do interessado comprovar os requisitos exigidos 
nos cursos, tais como idade mínima e residir no município; 
 
2.5 Em caso de menor de idade, o comprovante deverá estar no nome do pai/mãe 
ou responsável legal; 

 
3. CARGA HORÁRIA 

3.1 A carga horária total do curso é de 80 horas – Reciclagem Roteiro de Costura; 
 A carga horária total do curso é de  8 horas - Colorimetria 


