


FAQ



As empresas precisam emitir 

todos os vouchers que tem direito 

em uma única vez ou podem ir 

emitindo durante o ano todo?

As empresas podem emitir a 

qualquer momento, limitado ao 

número de voucher que pode ser 

utilizado e à disponibilidade de 

vagas nos cursos.
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Passo a passo para 

cadastrar sua empresa



Olá, empresário 

da indústria!

A empresa industrial está no centro do 

Programa Emprega Mais e participar é 

muito simples, seguro e automatizado no 

sistema de ofertas de vagas nos cursos do 

SENAI. 

Para cadastrar sua empresa, antes de 

acessar o sistema, é necessário 

providenciar:



Utilizar um computador que tem o certificado 

digital da empresa instalado no navegador.

Ter em mãos os dados do colaborador da sua 

empresa que será responsável por escolher os 

cursos e por indicar as pessoas que irão 

participar dos cursos. 

Os dados do responsável da empresa para você 

incluir no sistema são:

Nome completo

CPF

E-mail

Telefone (celular ou fixo)
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Para saber como instalar o certificado 

digital no navegador do computador, 

veja o vídeo de orientações no próximo slide.



Como importar certificados digitais no Google Chrome



Como importar certificados digitais no Firefox



Tudo pronto?

Vamos ao passo a passo!



Acesse o site: 

loja.mundosenai.com.br/

Clique em “PARA 

EMPRESA”



Digite o CNPJ 

da empresa

Clique em “ENTRAR”

Para saber quais são os 

programa aos quais sua 

empresa pode aderir: 



Na página seguinte serão 

apresentados cursos 

disponíveis para compra

E também os cursos das 

duas modalidades do 

voucher do programa 

Emprega +:

Requalifica e Novo Emprego



Importante lembrar que a 

oferta das modalidades do 

Emprega + depende do 

porte da empresa



Porém, entrar com o CNPJ 

não significa que sua 

empresa esteja 

cadastrada

Para isso, você precisa 

clicar em “Faça seu login

ou cadastre-se” no canto 

superior direito



Ao clicar, abrirá uma janela, 

você seleciona a aba “PARA 

EMPRESA” e insere o CNPJ da 

empresa, a senha e clica em 

“ENTRAR”

Se a empresa ainda não 

estiver cadastrada, você clica 

em “Ainda não tem uma 

conta? Faça o cadastro”, que 

está abaixo de “ENTRAR”



No campo de CNPJ, basta digitar os números 

do CNPJ da sua empresa (não usar ponto nem 

barra nem traço).

O sistema vai validar o certificado digital que 

está instalado no navegador do computador.

•
0

•
0

Se tiver alguma dúvida sobre o certificado 

digital, clique em COMO FAÇO PARA 

INSTALAR O CERTIFICADO DIGITAL

Se tiver alguma dúvida sobre o certificado 

digital, clique em COMO FAÇO PARA 

INSTALAR O CERTIFICADO DIGITAL

https://exablack.atlassian.net/wiki/spaces/ALMS/overview
https://exablack.atlassian.net/wiki/spaces/ALMS/overview


As informações do certificado digital da 

empresa serão apresentadas. 

Essas informações são das bases oficiais do 

Governo. Você pode visualizar, 

mas não pode editar.

Caso encontre alguma inconsistência nas 

informações, regularize-as junto aos devidos 

órgãos antes de prosseguir com o cadastro.



Role a tela para baixo até encontrar a área 

de Dados do responsável da empresa.

Preencha os campos com:

Nome completo 

CPF

E-mail

Telefone

Senha provisória

Clique em CADASTRAR

O “responsável da empresa” no sistema deve ser um 

colaborador de extrema confiança e que conhece a estratégia 

da empresa para aumentar a produtividade, o desempenho 

dos empregados e a empregabilidade.



Vai abrir uma janela confirmando 

o envio do e-mail para o 

responsável da empresa.

Clique em ENTENDI.



Pronto!
Avise o colaborador que 

você o indicou como 

responsável da empresa 

no sistema de oferta 

de vagas nos cursos do 

SENAI.

Sua empresa está cadastrada 

corretamente no Programa Emprega Mais.



Passo a passo para 

responsável da empresa



Olá, responsável da 

empresa industrial!
Você foi escolhido por um gestor da empresa 

para participar do Programa Emprega Mais

representando a empresa onde trabalha. 

Sua participação vai contribuir para aumentar 

a produtividade, aumentar o desempenho dos 

empregados e aumentar a empregabilidade.

Participar é muito simples, seguro e 

automatizado no sistema de oferta de vagas 

nos cursos do SENAI. 

Basta cumprir três etapas:

1. Confirmar seu cadastro no sistema

2. Escolher os cursos

3. Indicar os trabalhadores para fazer os cursos



Vamos ao 

passo a passo!



1. Confirmar seu cadastro no sistema

Procure na caixa de entrada do seu e-mail uma 

mensagem enviada pelo sistema de oferta de 

vagas nos cursos do SENAI. 

Verifique se o e-mail tem o seu nome. 

Clique em CONFIRMAR A SUA CONTA.

Você será direcionado para o sistema de vagas 

nos cursos do SENAI.



1. Confirmar seu cadastro no sistema

Agora você está dentro do Mundo SENAI com os 

cursos do Programa Emprega Mais.

Troque a senha provisória por uma senha pessoal, 

seguindo as regras para criação de senha.

Clique em CONFIRMAR.



2. Escolher os cursos 

Leia o explicativo sobre o Programa Emprega 

Mais.

O sistema analisa os dados da empresa nas bases 

oficiais do Governo e apresenta as modalidades 

do Programa que estão disponíveis.

As modalidades são:

Programa Emprega Mais Requalifica

Programa Emprega Mais Novo Emprego

Escolha uma das modalidades e CLIQUE sobre 

ela.

Agora você está logado no sistema como um 

usuário cadastrado. Seu nome e o nome da 

empresa aparecem no alto da tela, no lado 

direito.



2. Escolher os cursos 

Você entrou na vitrine de cursos do Programa 

Emprega Mais Requalifica e verá todos os 

cursos com vagas abertas no Estado onde a 

empresa está sediada.

Você pode fazer pesquisas e pesquisas 

avançadas escolhendo os cursos pela área 

tecnológica, pelo tipo de curso, pela cidade 

onde será realizado ou pelo turno das aulas. 

Após definir os parâmetros clique em 

PESQUISAR.



2. Escolher os cursos 

Cada curso é representado por 

um card com as informações 

resumidas e o número de vagas 

abertas.



2. Escolher os cursos 

Algumas perguntas que você deve fazer para 

escolher o curso são, por exemplo:

• Os empregados da empresa possuem os pré-

requisitos que os alunos devem ter antes de 

começar o curso?

• A data de início e fim das aulas é compatível 

com a disponibilidade dos empregados da 

empresa?

• O turno de realização das aulas presenciais dos 

cursos a distância é compatível com o horário 

de trabalho dos empregados na empresa?

Clique no card do curso para ver detalhes 

importantes e fazer a escolha adequada para 

os empregados da empresa. 



2. Escolher os cursos 

Ao encontrar o curso adequado para os 

empregados da sua empresa, DIGITE a 

quantidade de vagas solicitadas.

CLIQUE em Reservar vagas.



3. Indicar os trabalhadores para fazer o curso 

Agora você vai indicar os empregados que irão 

participar do curso que você selecionou.

São apenas quatro informações obrigatórias:

1. Nome completo 

2. CPF

3. E-mail

4. Telefone

Verifique se todas informações estão corretas e 

válidas.

Clique em SALVAR.



3. Indicar os trabalhadores para fazer o curso 

Se todas informações foram preenchidas 

corretamente, vai aparecer o botão ENVIAR 

VOUCHERS.

Clique em ENVIAR VOUCHERS.



3. Indicar os trabalhadores para fazer o curso 

Vai abrir uma janela com o termo de aceite 

que explica as regras do Programa. Leia com 

atenção.

Clique em ACEITAR.



3. Indicar os trabalhadores para fazer o curso 

Pronto!

Os vouchers foram enviados para o e-mail 

das pessoas que você indicou para 

participar do curso.

Confirme no alto da tela, no lado esquerdo, 

onde está escrito:

Dados salvos e vouchers enviados com 

sucesso.

O voucher tem prazo de validade de 72h. Avise 

para as pessoas que você indicou seguirem as 

instruções do e-mail com urgência.



Você foi direcionado 

para a vitrine do 

Programa Emprega 

Mais Requalifica.
Agora você pode:

1. Continuar nesse Programa e selecionar 

outro curso para outros empregados da 

empresa.

2. Mudar para o Programa Emprega Mais 

Novo Emprego, selecionar curso e indicar 

pessoas desempregadas para participar do 

curso.

3. Acessar a área de relatórios da empresa.



3. Indicar os trabalhadores para fazer o curso 

Importante destacar que se a 

empresa for reservar vagas na 

modalidade Novo Emprego, ela não 

é obrigada a indicar trabalhadores.



3. Indicar os trabalhadores para fazer o curso 

Uma vez que a empresa opta por não 

indicar trabalhadores, as vagas 

reservadas ficarão disponíveis para que 

o SENAI indique beneficiários e/ou 

para que os trabalhadores 

interessados se matriculem nos cursos.



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 no sistema de vagas gratuitas 

nos 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 pelo sistema de oferta de 

vagas gratuitas nos 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 o site do sistema de vagas 

gratuitas nos cursos do SENAI.

Clique 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

Agora você está dentro do sistema do SENAI com os 

cursos do Programa Emprega Mais.

Vai abrir uma janela e, do lado esquerdo, está a área 

para você criar uma conta.

São poucos dados para digitar:

Nome

Sobrenome

CPF

Telefone

E-mail

Depois crie a senha que você vai utilizar para acessa 

o sistema.

Clique em CADASTRAR.

O sistema vai enviar um e-mail para você validar o 

cadastro.



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 o site do 

sistema de vagas gratuitas nos cursos do 

SENAI.



1. Criar sua conta no sistema

Agora você está no Mundo SENAI.

Veja o aviso dizendo que Seu cadastro foi 

realizado com sucesso.

E 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.

Role a tela para baixo e veja:

• Qual o conteúdo do curso

• Quais os dias da semana e horário das aulas

• Qual o endereço da unidade do SENAI onde 

você vai estudar

• A data de início e fim das aulas

No lado direito da tela, tem uma área com o 

resumo das principais informações do curso.

Clique em INSCREVA-SE AGORA.



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 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

A tela vai mudar de novo e o código do 

seu voucher foi gravado.

Clique em CONTINUAR INSCRIÇÃO.



2. Aplicar o voucher do curso

Vai abrir uma janela com o termo de 

aceite que explica as regras do 

Programa. Leia com atenção.

Clique em SIM e você será direcionado 

para o sistema de matrículas do SENAI.



Você foi 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!



3. Fazer sua matrícula no curso

No sistema de matrículas do 

SENAI, o primeiro passo é 

realizar o seu cadastro 

informando dados pessoais.



3. Fazer sua matrícula no curso

Após o preenchimento das 

informações pessoais, clique em 

Finalizar, no final da página.



3. Fazer sua matrícula no curso

Você será direcionado para outra 

página. Nela, você deve conferir se 

os dados informados estão corretos 



3. Fazer sua matrícula no curso

Se os dados informados 

estiverem corretos, clique em Li e 

aceito os termos e condições, no 

final da página.



Atendimento

Service Desk
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Acessa 
marketplace

para participar 
do Programa 

Emprega Mais 

Houve problema?

Continua com o 
processo para 

participação no 
programa

Sim

Não

O problema é na 
plataforma?

Não

Orienta a 
empresa na 
solução do 

problema ou 
dúvidas 

existentes

Sim

Abre 
chamado 
no service

desk

Analisa 
resolução 

do problema

Comunica 
solução para 

a empresa

Realiza
atendimento

Soluciona 
problema

Notifica 
Regional da 
solução do 
problema 

Processo de 
atendimento 
e solução de 
problemas -
Service Desk

SLA – Resolução de problema:
- Alta prioridade: até 4h.
- Média prioridade: até 24h.
- Baixa prioridade: até 40h.



E-mail: servicedeskmarketplace@senaicni.com.br

Atendimento Service Desk

Telefone: 0800 - 721 - 9521 

Portal: http://servicedeskmarketplace.senaicni.com.br/

Celular: Apple Store e Play Store



E-mail: interlocutoresempregamais@cni.com.br

Comunicação Emprega Mais

E-mail: rosangela.costa@senaicni.com.br



Pronto!
Você está matriculado no curso 

especialmente escolhido para você!


