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O aluno do Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem Industrial 
(Senai) de Alagoas Gildson 
Hugo Santos Silva ganhou 
certificado de excelência na 
45ª edição da WorldSkills, a 
maior competição de educa-
ção profissional do mundo, 
realizada em Kazan, na Rús-
sia. Ele competiu na ocupação 
Web Design. O resultado foi 
divulgado durante solenidade 
nessa terça-feira, 27.

O certificado é dado aos 
competidores que ficaram 
acima da nota média de todos 
os competidores da ocupa-
ção. “É sempre uma grande 
conquista. Foram 26 nações 
participando, num nível de 
excelência altíssimo. Nosso 
aluno alcançou esse nível, e 
isso mostra a qualidade do 
trabalho realizado pelo Sesi/

Senai”, afirmou a diretora de 
Educação e Tecnologia do 
Sesi/Senai, Cristina Suruagy.

Ela destaca outra contri-
buição de Alagoas para o bom 
desempenho brasileiro. O ge-
rente do Núcleo de Tecnologia 
Multimídia (NTM) do Senai/
AL, Robert Knowles, treinou 
o aluno do Senai de Santa Ca-
tarina Gabriel Panca, que con-
quistou cerificado de excelên-
cia na ocupação Soluções de 
Software para Negócios. “Ou 
seja, nossa participação foi 
exitosa. Parabéns à delegação 
brasileira e aos alagoanos do 
Sesi/Senai”, disse Cristina.

O Brasil ficou em 3º lugar 
geral no ranking total de pon-
tos, com duas medalhas de 
ouro (Desenho Mecânico em 
CAD e Manutenção de Veícu-
los Pesados) e cinco de pra-

ta (Computação em Nuvem, 
Tecnologia da Moda, Tornearia 
CNC, Engenharia de Moldes 
para Polímeros e Cuidados de 
Saúde e Apoio Social).

A delegação brasileira, que 
contou com 56 alunos treina-
dos pelo Senai e 7 pelo Servi-
ço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac), também 
conquistou seis medalhas de 
bronze (Instalações Elétricas 
Prediais, Segurança Cibernéti-
ca, Aplicação de Revestimento 
Cerâmico, Tecnologia de La-
boratório Químico, Mecatrô-
nica e Soldagem), além de 28 
certificados de excelência.

Aluno do Senai/AL ganha certificado 
de excelência na WorldSkills 2019

Delegação brasileira ficou na terceira colocação geral do mundial de profissões realizado em Kazan, na Rússia 

Gildson Hugo mostrou a excelência do Regional de Alagoas na WorldSkills


