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RETIFICATIVO 02 

O Serviço Social do Comércio - Sesc, Departamento Regional Amapá, no uso de suas atribuições legais, torna 

público, a Retificação Nº 02 do CRONOGRAMA, que trata da seleção do cargo de ESTÁGIO DE 

ENSINO SUPERIOR ao município de Macapá/AP, do Processo Seletivo nº 014/2020, conforme segue. 

 

1. A Comissão do Processo Seletivo, após análise da publicação “Retificativo nº01 do Processo Seletivo n° 

014/2020, resolveu: 

 

No item 7 – DO CRONOGRAMA, ONDE SE LÊ: 

DESCRITIVO DATAS 

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet através do site 

https://credencial.imasters.com.br/estagiosuperior2021 com o preenchimento de formulário 

de inscrição, unicamente no período de 16/11 a 04/12/2020 no horário de 
09h00min do dia 16/11/2020 até o horário limite de 23h59min do dia 04/12/2020. 

 

16/11 a 

04/12/2020 

Divulgação da Homologação das Inscrições no site www.sescamapa.com.br. 09/12/2020 

Período de avaliação da 1ª etapa (Avaliação Curricular), a Comissão do Processo Seletivo 
avaliará os currículos encaminhados através do site de inscrições. 

09/12 a 
18/12/2020 

Divulgação do Resultado da 1ª Etapa (Avaliação Curricular) e Local e Data de realização 
da 2ª etapa (Avaliação Individual - Entrevista) no site www.sescamapa.com.br. 

21/12/2020 

Período de realização da 2ª etapa (Avaliação Individual - Entrevista). 06 a 
15/01/2021 

 

 

LEIA-SE: 

 

DESCRITIVO DATAS 

As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet através do site 

https://credencial.imasters.com.br/estagiosuperior2021 com o preenchimento de formulário 

de inscrição, unicamente no período de 16/11 a 04/12/2020 no horário de 
09h00min do dia 16/11/2020 até o horário limite de 23h59min do dia 04/12/2020. 

 

16/11 a 

04/12/2020 

Divulgação da Homologação das Inscrições no site www.sescamapa.com.br. 09/12/2020 

Período de avaliação da 1ª etapa (Avaliação Curricular), a Comissão do Processo Seletivo 
avaliará os currículos encaminhados através do site de inscrições. 

09/12 a 
18/12/2020 

Divulgação do Resultado da 1ª Etapa (Avaliação Curricular) e Local e Data de realização 
da 2ª etapa (Avaliação Individual - Entrevista) no site www.sescamapa.com.br. 

21/12/2020 

Período de realização da 2ª etapa (Avaliação Individual - Entrevista). 06 a 
18/01/2021 

 

 
2. CONSIDERANDO o item 9.5. O Sesc/AP, por necessidade e motivo justificado, reserva-se o direito de 
proceder a alterações, inclusões e/ ou exclusões das etapas durante a realização do processo seletivo. Para 
tanto, divulgará todas as alterações no site www.sescamapa.com.br. 
 
E CONSIDERANDO à situação da Pandemia na cidade de Macapá e o estado de calamidade pública 
estabelecida pelo Governo Federal, assim como a legislação estadual e municipal,  
 
RESOLVE:  
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ALTERAR o item 6.10 - DA SEGUNDA ETAPA - AVALIAÇÃO INDIVIDUAL (ENTREVISTA), a 

Comissão do Processo Seletivo, resolveu: 

 

I - Estabelecer a realização da entrevista através do ambiente “virtual”, “ao vivo”, e individual, por 

videoconferência utilizando a plataforma do Google Meet.  

 

II - É responsabilidade do candidato acessar a plataforma do Google Meet no dia e horário estabelecido para a 

entrevista, conforme cronograma, como também conferir: 

 

A. A conexão da sua internet; 

B. Testar o áudio; 

C. Testar a qualidade da câmera, se a câmera está em um bom ângulo; 

D. Se utilizar a chamada pelo celular, deixe o aparelho apoiado para que você fique mais livre e confortável; 

E. O ambiente deverá estar claro, calmo e organizado, é responsabilidade do candidato garantir que não haja 

aparições ou interrupções indesejadas. 

 

1. Recomenda-se ao candidato que no momento da entrevista esteja em local que possa ser garantida 

a privacidade e espaço confortável. Evitar ter distrações como: animais, crianças, comer durante 

entrevista etc. Orientamos também que desliguem as notificações e alertas de mensagens.  
2. É responsabilidade do candidato informar quaisquer dificuldades técnicas que possam aparecer 

durante a entrevista, informar a comissão de avaliação do processo seletivo. 
3. Com a ligação de vídeo é recomendável o uso de fones de ouvido para reduzir o barulho e garantir 

a segurança das informações. 
4. No momento da entrevista o candidato deverá esta com o documento de identificação (RG ou 

Carteira de Trabalho ou CNH). 

 

III - O candidato que não tenha condições de participar da etapa de entrevista por ambiente virtual, deverá 

entrar com recurso nos moldes do item 10 deste Edital, no prazo de até 48 horas após divulgação da 

convocação a entrevista. 

 
Os demais itens permanecem inalterados. 

 

 

 

 
Macapá/AP, 15 de dezembro de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabiana Rabelo 

Presidente da Comissão de Realização do Processo Seletivo, em exercício. 
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