
  
 

 

 

 

Feira de Profissões: Senac percorre oito cidades baianas com oficinas e 

palestras gratuitas 

Uma imersão para quem deseja descobrir novas oportunidades de empreender e 

conquistar espaço no mercado de trabalho. A Feira de Profissões do Senac oferece 

para o público baiano, oficinas, palestras, workshops e consultorias gratuitas nos mais 

diversos segmentos. Este ano, o evento acontece entre os dias 9 e 28 de março, em 

oito cidades da Bahia – Salvador, Alagoinhas, Camaçari, Feira de Santana, Lauro de 

Freitas, Porto Seguro, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista.  

As áreas apresentadas durante o evento estão no rol de tendências para o mercado 

em 2020 – Gastronomia, Beleza, Tecnologia da Informação, Moda, Saúde, 

Comunicação, Comércio, Gestão e Educação a distância. As atividades presentes na 

grade de programação incluem certificado de participação. As inscrições devem ser 

realizadas através do site: www.ba.senac.br/FP20. As vagas são limitadas à lotação do 

local. 

Salvador – A capital baiana abre o roteiro da Feira com uma programação intensa de 

seis dias de exibição, de 9 a 14 de março. O espaço será alocado na praça de serviços 

do Salvador Shopping (piso G1), com uma estrutura que contempla vitrine de moda e 

beleza – onde o público poderá experimentar serviços de cabelereiro, manicure, 

maquiagem e consultoria de moda – além de auditório e expositores.  

Interior – A Feira de Profissões do Senac chega também aos municípios de Camaçari 

(10 e 12/03), Feira de Santana (11 a 14/03), Vitória da Conquista (23 a 28/03), Lauro de 

Freitas (23 a 27/03), Santo Antônio de Jesus (24 a 27/03), Porto Seguro (25 e 26/03) e 

Alagoinhas (25 e 26/03).  As oficinas, palestras, workshops e consultorias vão se 

adequar às demandas de cada município.  

Mais informações, assim como a programação completa do evento, podem ser 

consultadas pelo site www.ba.senac.br/FP20.  

http://www.ba.senac.br/FP20
http://www.ba.senac.br/FP20


  
 

 

 

 

 

SERVIÇO: 

Salvador (9 a 14/03) – Salvador Shopping - Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das 

Árvores 

Camaçari (10 a 12/03) – Casa do Trabalho - Rua do Migrante, S/N - Centro 

Feira de Santana (11 a 14/03) – Shopping Boulevard - Av. João Durval Carneiro, 3665 – 

Caseb  

Vitória da Conquista (23 a 28/03) – Shopping Boulevard - Av. Olívia Flores, 2500 - 

Candeias 

Lauro de Freitas (23 a 27/03) – Senac Lauro de Freitas - Rua Bispo Renato Conceição 

da Cunha n °298 - Centro 

Santo Antônio de Jesus (24 a 27/03) – Praça Padre Matheus, Centro 

Porto Seguro (25 e 26/03) – Senac Porto Seguro - Av. Village, nº 287 - Taperapuan 

Alagoinhas (25 e 26/03) – Senac Alagoinhas - Rua Manoel Vitorino, nº 48. Teresópolis 

  


