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CONVOCAÇÃO ARTÍFICE TEMPORÁRIO 

O Departamento Regional do Sesc/AP CONVOCA o candidato abaixo relacionado, 

classificado no Processo de Seleção nº 017/2018, conforme segue: 

1. DA CONVOCAÇÃO E CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO. 

1.1. Comunica-se, que o prazo para apresentação no local, data e horário do cronograma de 
apresentação é improrrogável, decorrido este, incorrerá 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: 9h00 

 
11. DA CONTRATAÇÃO: 

11.1. Para que o candidato seja contratado deverá ser aprovado no processo seletivo, Obedecendo ao 

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

11.2. Escolaridade: a comprovação de escolaridade para todos os cargos deverá ser feita através do 

Certificado ou Diploma de Conclusão (reconhecido pelo MEC) conforme a exigência para o cargo, 

todos devidamente registrados e emitidos por instituição de ensino reconhecida pelo órgão competente, 

nos termos da legislação vigente. 

11.3.No ato da contratação o candidato aprovado deverá apresentar à Coordenadoria de Gestão de 

Pessoas do Sesc/AP as seguintes documentações em original e cópia (frente e verso): 

I. 2 (duas) fotos 3x4 coloridas, iguais e atualizadas; 

II. Carteira de Identidade -RG, contendo CPF;  

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

IV. Certificado de reservista (frente e verso) - somente para o sexo masculino; 

V. Título de eleitor (frente e verso); 

VI. Certidão de quitação eleitoral do TRE/AP, pode ser obtida online:  

http://www.tre-ap.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral/;  

VII. Certidão negativa cível e criminal da Justiça Estadual -TJAP, pode ser obtida online:  

http://app.tjap.jus.br/tucujuris/publico/certidao/;  

VIII. Certidão negativa cível e criminal da Justiça Federal - TRF 1ª Região, pode ser obtida online: 

http://www.trf1.jus.br/Servicos/Certidao/;  

IX. Comprovante de residência de água, luz ou telefone, contendo visivelmente o CEP (atualizado do 

último mês); 

X. Cartão bancário (apenas a frente) ou comprovante do Banco do Brasil, contendo visivelmente 

número da agência bancária e conta corrente. Não serão aceitas informações de outra instituição 

bancária que não seja do Banco do Brasil. Obs.: a abertura de conta pode ser realizada através de 

aplicativo do Banco do Brasil em smartphones com sistemas Android ou iOS; 

XI. Currículo Vitae (sem modelo especificado);  

XII. Comprovante de Escolaridade, consoante ao cargo: Certificado de Ensino Fundamental 

(frente e verso); 

XIII. Histórico de Escolaridade consoante ao cargo (Ensino Fundamental), oficial, com carimbo da 

Instituição ou autenticação digital; 

XIV. Certificado de curso na área de Elétrica, Hidráulica, Hidrossanitária, Pintura, Carpintaria, 

Marcenaria, Serralheria, Alvenaria, e/ ou Refrigeração; 

XV. Cartão do SUS - do próprio candidato; Cartão do SUS - dos filhos do candidato que possuem idade 

entre 0 (zero) a 14 (quatorze)anos; 

XVI. Certidão de Casamento; 

XVII. Certidão de Nascimento dos filhos do candidato que possuírem idade entre 0 (zero) a 24 (vinte e 
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quatro) anos; Caderneta de vacinação dos filhos que possuem idade entre 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

Declaração de matrícula escolar e boletim escolar, oficiais e atualizados, com carimbo da Escola dos 

filhos do candidato que estejam  regularmente matriculados na Educação Básica (Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio); Declaração de matrícula na Universidade e Histórico Acadêmico 

da Universidade, oficiais e atualizados, com carimbo da Universidade ou autenticação digital dos filhos 

do candidato que possuem idade entre 21 (vinte e um) a 24 (vinte e quatro) anos de idade que estejam 

regularmente matriculados no Ensino Superior;  
 

 

 

 

Macapá/AP, 06 de agosto de 2018. 

 
 

 

 

Nubia de Almeida Monte Verde 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 


