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O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Transporte (SENAT) são entidades civis sem fins 

lucrativos criadas em 14 de setembro de 1993, pela Lei 8.706, com a 

missão de promover a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento promover a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento 

profissional  dos trabalhadores do setor de transporte e seus deprofissional  dos trabalhadores do setor de transporte e seus dependentes pendentes 

com responsabilidade socioambientalcom responsabilidade socioambiental.



Em sinergia com a Confederação Nacional do Transporte, o SEST 

SENAT desenvolve programas e projetos alinhados às necessidades do 

setor transportador e às políticas de Estado. Em vinte e um anos de 

existência os resultados institucionais superam 100 milhões de 

atendimentos nas mais diversas ações de Promoção Social e 

Desenvolvimento Profissional.



Estrutura de Atendimento

O SEST SENAT está

presente em todos os  

estados brasileiros, com 

um total de 149 Unidades, 

sendo 29 no estado 

de São Paulo.

18             76                3                  52
TIPO “A” TIPO “B” TIPO “C” TIPO “D”

18             76                3                  5218             76                3                  52
TIPO TIPO ““AA”” TIPO TIPO ““BB”” TIPO TIPO ““CC”” TIPO TIPO ““DD””



Unidade SEST SENAT – São Vicente/SP



SENAT SENAT 

Desenvolver e apoiar programas voltados ao desenvolvimento profissional 

do trabalhador em transporte rodoviário e do transportador autônomo, 

notadamente nos seguintes campos: formação profissional; 

aperfeiçoamento e atualização; segurança no trabalho e no trânsito.

Objetivos Institucionais



• Cursos de Capacitação de Motoristas;

• Projeto 1ª Habilitação e Mudança Habilitação;

• Cursos Legais do Detran;

• Operadores de Máquinas;

• Programa Olho Vivo na Estrada / ABIQUIM;

• Jovem Aprendiz;

• PRONATEC e Via Rápida Emprego;

• Educação de Jovens e Adultos – EJA;

• Campanhas, Seminários e Palestras.

Desenvolvimento ProfissionalDesenvolvimento Profissional

Ensino PresencialEnsino Presencial



Primeira Habilitação para o 
Transporte – CNH Social

• Objetivo e Público Alvo

– Contribuir para inserção de jovens de baixa renda no mercado de 

trabalho, por meio  da  concessão  da  CNH,  categoria  “B”, associada 

à oferta de cursos de qualificação, aumentando a empregabilidade de 

jovens e atendendo aos objetivos do SENAT, previstos no art. 5º de 

seu Estatuto Social, bem como às necessidades do setor de 

transporte.

– Pessoas com idade entre 18 e 25 anos e renda individual mensal de 

até 3 salários mínimos



Curso de Qualificação para Primeira 
Habilitação



Habilitação Profissional para o 
Transporte – Inserção de Novos 

Motoristas

• Objetivo e Público Alvo

– Contribuir para a inserção de motoristas profissionais no mercado de 
trabalho, por meio da mudança de categoria da CNH, associada à
oferta de cursos especializados para  condutores,  aumentando  a
empregabilidade  e  renda  destes  profissionais, atendendo aos 
objetivos fundamentais do SENAT, previstos no art. 5º de seu Estatuto 
Social,  bem  como  às  necessidades  do  setor de transporte de cargas 
e de passageiros.

– Profissionais já habilitados, com interesse na mudança de categoria da 
CNH para C,  D  ou  E  e  que  pretendam  atuar  como  motorista
profissional  em  empresas  de transporte de cargas e de passageiros



Curso Especializado para Mudança 
de Categoria

• Projeto Gestão de Negócios para o Transporte / Modalidade à Distancia, 
em parceria com o SEBRAE, nas especialidades:

– Transporte de Cargas

– Transporte de Fretamento e turismo;

– Transporte Escolar.                                             



Distribuição Vagas no Estado de SP

CONSELHO E UNIDADES
Projeto 1ª Habilitação  

CNH “B”
Projeto Mudança 
Categoria CNH

Conselho Regional São Paulo -
CRSP

6.050 6.050

UNID. São Paulo - Vila Jaguara 650 536

UNID. São Paulo - Pq. Novo Mundo 600 500

UNID. Campinas 400 500

UNID. Santo André 500 500

UNID. Araraquara 250 350

UNID. Ribeirão Preto 350 300

UNID. Araçatuba 250 14

UNID. Piracicaba 250 200

UNID. Presidente Prudente 250 300

UNID. Sorocaba 250 300

UNID. São José do Rio Preto 250 300

UNID. São Vicente 350 400

UNID. Bauru 250 200

UNID. Jacareí 250 350

UNID. Marília 250 350

UNID. Rio Claro 300 250

UNID. Taubaté 250 350

UNID. Guarulhos 400 350



Destaques

EducaçãoEducação

Formação de Novos Motoristas

� Objetivo

Atender a demanda por motoristas profissionais 

(transporte de cargas / Categoria E) 

� Carga Horária: 

160 horas 

(módulos básico, intermediário, especializado e prático)

Especialização de Motoristas 

(parceria Mercedes-Benz)

� Objetivo

Qualificação de motoristas para a Condução 

Segura e Econômica e a Excelência Profissional

� Carga Horária: 

8 a 32 horas (foco: prática ao volante)



Destaques

EducaçãoEducação

Aprendizagem Profissional - Jovem Aprendiz

� Objetivo

Viabilizar a execução da Política Nacional da 

Aprendizagem (Lei 10.097/2000) perante o setor do 

transporte e capacitar jovens de 14 a 24 anos para o 

mercado de trabalho. 

� Exemplos de Cursos: 

Assistente Administrativo

Assistente de Logística em Transporte



Programa Via Rápida Emprego

• Parceria do SENAT/SP com o Governo do Estado de SP, através da 
Secretaria de Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado 
com o objetivo de capacitar gratuitamente a população que está em 
busca de uma oportunidade no mercado de trabalho.

• 11.200 alunos no Estado;

• 950 alunos na Baixada Santista;

• 180 alunos em Santos.

• Alguns Cursos oferecidos:

� Assistente Administrativo em Transporte;

� Capacitação de Motorista de Carga;

� Operador de Empilhadeira;

� Arrumador e Conferente de Cargas;

� Logística Básica



PRONATEC

• Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

• Oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio e de 

cursos de formação inicial e continuada

• 96.121 alunos no Brasil

• 645 alunos na Baixada Santista.

• Alguns Cursos oferecidos:

� Assistente Administrativo em Transporte;

� Operador de Empilhadeira;

� Arrumador e Conferente de Cargas;

� Logística Básica



SEST SEST 

Desenvolver a promoção do bem-estar com ações e serviços voltados para 

a proteção e a recuperação da saúde, a prática de atividades físico-

desportivas e a participação em atividades socioculturais.

Objetivos Institucionais



• Assistência Odontológica;

• Assistência Fisioterápica;

• Assistência Psicológica;

• Assistência Nutricional;

• Palestras e Campanhas de 
Qualidade de vida;

• Comandos de Saúde.

ServiServiçços na os na ÁÁrea de rea de 
PromoPromoçção Socialão Social

Qualidade de VidaQualidade de Vida



Projetos Especiais

• Pólo Olímpico de Tênis de Mesa

• Objetivo: desenvolver centros esportivos de excelência para a descoberta
e formação de novos talentos nas diversas modalidades olímpicas.

• Inscrições abertas;

• Idade: 8 a 15 anos;

• 120 vagas.



Projetos Especiais

• Música de Brincar / Fundação Bachiana

• Objetivo: promover o desenvolvimento de atividades na formação 
musical de crianças e jovens, estimulando nessa população, o interesse 
por Concertos Sinfônicos e aptidão para a música; bem como depurar 
vocações fazendo surgir verdadeiros talentos, formando uma orquestra 
de cordas com os alunos do projeto .

• Instrumentos: violino, viola e violoncelo;

• 4 vagas no violoncelo, de

10 a 16 anos.



Conteúdos que englobam questões de qualidade de vida e econômicas, 

psicossociais, trazendo informações úteis e atualizadas aos trabalhadores do 

transporte, seus dependentes e a comunidade.

Palestras e Campanhas  Palestras e Campanhas  

PromoPromoçção Socialão Social

- Qualidade de vida no trabalho
- Hipertensão arterial
- Higiene pessoal
- Educação ambiental e desenvolvimento sustentável

Desenvolvimento ProfissionalDesenvolvimento Profissional

- Empregabilidade e valorização do motorista
- Conhecendo o Transporte Rodoviário de Carga
- Conhecendo o Transporte de Passageiros
- Planejamento de rotas para motociclistas 
profissionais



Promoção Social
ServiçosServiços

� Campeonato em âmbito nacional

� Exclusivo para trabalhador do setor de 

transporte

� 64 Unidades participantes

� Fases local e nacional



Esporte, Lazer e Cultura Esporte, Lazer e Cultura 

Incentivo à pratica de atividades 

físico-desportivas e de lazer por 

meio de uma infraestrutura com 

piscinas, quadras polivalentes, 

campos de futebol, parques 

infantis e churrasqueiras; 

apresentações e oficinas 

culturais nas modalidades de 

música, teatro e dança. 



Outros ServiOutros Serviçços na os na ÁÁrea de Promorea de Promoçção Social: ão Social: 

• Escolas de Esporte – natação, hidroginástica e futebol;

• Projeto Pólos Olímpicos;

• Oficinas SEST SENAT;

• Projeto Vozes;

• Projeto Música de Brincar;

• Projeto SEST SENAT de Enfrentamento à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes.



OBRIGADO!

Sérgio Luís Gonçalves Pereira

Diretor SEST SENAT – São Vicente/SP

Contato:

13-3465-1300

sergiop@sestsenat.org.br


