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CONVOCAÇÃO 

O Departamento Regional do Sesc/AP no uso de suas atribuições CONVOCA os 

candidatos abaixo relacionados, classificados no Processo de Seleção nº 004/2018 para a entrega de 

documentação no dia e local citado abaixo, o não comparecimento do candidato acarretará na perda 

da vaga. 

 

 
 

 

DATA: 09/08/2018 

LOCAL: Setor de Desenvolvimento Técnico (SEDET) 

ENDEREÇO: Rua Jovino Dinoá, nº 4311, Beirol, CEP 68902-030. 

HORÁRIO: 09h00 

14 - DA CONTRATAÇÃO DOS APROVADOS 

14.1. Para que o candidato seja contratado deverá ser aprovado no processo de seleção, obedecendo ao número 

de vagas oferecidas para o cargo e a faculdade do Sesc/ AP para contratá-lo. 

14.2 Os candidatos serão convocados por ordem crescente da classificação. 

14.3 A convocação para entrega de documentações referentes a contratação será disponilizada através do site 

do Sesc/ AP www.sescamapa.com.br, e ao telefone e e-mail(s) informados no ato da inscrição. 

14.4 No ato da contratação deve-se apresentar, as seguintes documentações em original e cópia (frente e 

verso): 

a) 2 (duas) fotos 3x4 recentes 

b) Comprovante de escolaridade (Diploma de Ensino Superior devidamente registrado pelo MEC) 

c) Comprovante de histórico (Histórico acadêmico de Ensino Superior); 

d) Carteira profissional dos Conselhos Regionais de Classe, com validade, se houver (ex: CRM, COREN, 

CREF, etc); 

e) Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, contendo PIS/PASEP; 

f) Carteira de Identidade - RG, contendo CPF; 

g) Título de eleitor; 

h) Comprovante(s) da última votação ou Certidão de Quitação Eleitoral do TRE/ AP; 

i) Certificado ou Carteira de reservista (somente sexo masculino); 

j) Certidão de casamento; 

k) Certidão de nascimento dos filhos; 

l) Caderneta de vacinação dos filhos menores de 5 anos; 

m) Declaração de escolaridade dos filhos, com carimbo e assinatura; 

n) Para os dependentes de IRRF, certidão de nascimento e declaração de escolaridade dos filhos entre 21 a 24 

Nº INSCRIÇÃO COLOCAÇÃO NOME CARGO 

000879 1º Christian Palmerim Furtado Auxiliar De Serviços Gerais 

000756 1º Railandia Agemino Lopes Educador Cultural 

003612 1° Atos Rodrigues Campos Educador Em Saúde 

004880 1º Laura Cardoso Soares Morais Enfermeiro 

005104 1º Elisangela Alves Dos Santos Recreador 

002542 1º Alessandra De Jesus De Araújo Técnico Especializado 

006038 1º André Luiz Kolcenty Médico 

004048 1º Tiago Farias da Silva Professor de Ed. Básica II 

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO 
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anos cursando Universidade; 

o) Cartão do SUS (do próprio candidato e dos filhos até 14 anos); 

p) Carteira de saúde atualizada e válida, somente aos cargos da área da saúde: médico, enfermeiro e educador 

em saúde; 

q) Comprovante de residência com CEP (água, luz ou telefone); 

r) Certidões negativas cíveis e criminais das justiças estadual (TJAP) e federal (TRF 1ª Região); 

s) Comprovante de conta bancária somente do Banco do Brasil S/A, especificando nº da agência e nº da conta 

corrente; 

t) Comprovante de contribuição sindical do ano corrente (se houver contribuído); 

u) Declaração de acumulação de cargos, empregos ou funções pública, com horários especificados; 

v) Documento de autorização do órgão público para exercer atividade no Sesc, caso seja funcionário público; 

w) Exame médico admissional (será custeado pelo Sesc/ AP); 

x) Currículo Vitae (pode ser utilizada qualquer formatação); 

 

Macapá/AP, 06 de agosto de 2018. 
 

Nubia de Almeida Monte Verde 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 


