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O Serviço Social do Comércio - Sesc, Departamento Regional Amapá, no uso das suas atribuições, 

torna público, a 2ª CONVOCAÇÃO do Processo Seletivo nº 026/2018 dos candidatos aprovados à 

investidura das vagas de Estágio de Ensino Médio para exercício no ano de 2019 às Unidade Sesc 

Ler Mazagão, Amapá, Laranjal do Jari e Oiapoque, conforme segue.  

 

1. DA CONVOCAÇÃO 

1.1. Os candidatos convocados que contiverem os seus nomes nesta publicação, deverão comparecer 

impreterivelmente na data e descritos no item 2. 

1.2. Não será tolerada ausência de candidato aprovado no local, data e horário estabelecido no 

Cronograma abaixo. O não comparecimento incorrerá na perda da vaga. 

 

CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÃO 

Data de apresentação: 24/01/2019. 

Horário: 15h00min. 

Local: Unidade Sesc Ler - Oiapoque. 

 

Nº  

Inscrição 
Candidato (a) 

Unidade  

Sesc Ler 
Class. 

0003 Alice Krysthie Lopes Teles Oiapoque 2 

 

2. DA DOCUMENTAÇÃO 

2.1. Os candidatos convocados deverão apresentar as documentações abaixo, em originais e cópias: 

 Carteira de identidade - RG (frente e verso) com CPF;  

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

 Cartão do SUS (frente e verso);  

 Comprovante de endereço atualizado (último mês), contendo CEP (somente de água, luz ou 

telefone); 

 RG e CPF do Responsável Legal; 

 Declaração de matrícula escolar atualizada, com carimbo e assinatura do Diretor ou Responsável 

da Escola - Original, não será recebido cópia; 

 Histórico escolar (ou Ficha Individual do Aluno) atualizado, com carimbo e assinatura do Diretor 

ou Responsável da Escola - Original, não será recebido cópia; 

 Termo de abertura da conta bancária e/ou cópia do cartão bancário (apenas a frente do cartão), 

contendo visivelmente os números da agência e conta. Observação: pode ser aberta conta 

através de aplicativo do Banco do Brasil em smartphones com sistema Android 

https://goo.gl/ytFfqH; 

 Formulário de Cadastro Funcional de Estagiário e Plano de Estágio do Sesc/AP (modelos serão 

encaminhados ao e-mail cadastrado no ato da inscrição do Processo Seletivo). 

3. EXAME MÉDICO OCUPACIONAL 

3.1.  Após o período de exame documental os candidatos aprovados serão encaminhados para exame 

médico ocupacional custeado pelo Sesc/AP para fins de admissão no Estágio. 

4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

4.1. A comunicação feita por intermédio de e-mail é meramente informativa. O envio de comunicação 

pessoal dirigidas aos candidatos, ainda que extraviada ou por qualquer motivo não recebida, não 

desobriga os candidatos da ciência das cláusulas desta convocação. 

 

Macapá/AP, 23 de janeiro de 2019. 

 

Núbia de Almeida Monte Verde 

Presidente da Comissão do Processo Seletivo 

http://www.sescamapa.com.br/
https://goo.gl/ytFfqH

