Serviço Social do Comércio - Sesc
Departamento Regional Amapá
Processo Seletivo nº 016/2021

RETIFICATIVO 01
O Serviço Social do Comércio - Sesc, Departamento Regional Amapá, no uso de suas atribuições legais, torna
público, a Retificação Nº 01 do CRONOGRAMA, que trata da seleção do cargo de INSTRUTOR DE
DANÇA ao município de Macapá/AP, do Processo Seletivo nº 016/2021, conforme segue.
A Comissão do Processo Seletivo, após análise da publicação “Edital nº01 do Processo Seletivo n°
016/2021, resolveu:
1. No item 1, ONDE SE LÊ:
DESCRITIVO
As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet através do preenchimento do
formulário
de
inscrição,
no
endereço
eletrônico:
https://credencial.imasters.com.br/instrutordedanca , unicamente no dia 08/07/2021 no
horário de 9h00min até o horário limite de 16h59min.
Divulgação da homologação das inscrições.
Período de realização da Avaliação Curricular (1ª etapa). A Comissão do Processo Seletivo avaliará
eletronicamente os currículos vitae enviados no formulário de inscrição. Não é necessário o
comparecimento presencial nas dependências das Unidades Sesc.

Divulgação do resultado da 1ª etapa do processo, do local, da data e hora de prova,
contendo a disposição dos candidatos nas salas de aplicação da 2ª etapa do Processo
Seletivo.
Aplicação da 2ª etapa (Prova Objetiva).
Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva.
Divulgação do Resultado da 2ª Etapa e Cronograma (local, data e horário) da 3ª etapa.
Período de realização da 3ª etapa (Avaliação Individual - Entrevista).
Previsão de divulgação do resultado final

DATAS
08/07/2021

12/07/2021
12 a 14/07/2021
15/07/2021
19/07/2021
20/07/2021
22/07/2021
23 a 28/07/2021
03/08/2021

LEIA-SE:
DESCRITIVO
As inscrições serão realizadas exclusivamente via internet através do preenchimento do
formulário
de
inscrição,
no
endereço
eletrônico:
https://credencial.imasters.com.br/instrutordedanca, de 08 a 09/07/2021 no horário de
9h00min até o horário limite de 16h59min.
Divulgação da homologação das inscrições.
Período de realização da Avaliação Curricular (1ª etapa). A Comissão do Processo Seletivo avaliará
eletronicamente os currículos vitae enviados no formulário de inscrição. Não é necessário o
comparecimento presencial nas dependências das Unidades Sesc.

Divulgação do resultado da 1ª etapa do processo, do local, da data e hora de prova,
contendo a disposição dos candidatos nas salas de aplicação da 2ª etapa do Processo
Seletivo.
Aplicação da 2ª etapa (Prova Objetiva).
Divulgação do Gabarito Preliminar da Prova Objetiva.
Divulgação do Resultado da 2ª Etapa e Cronograma (local, data e horário) da 3ª etapa.
Período de realização da 3ª etapa (Avaliação Individual - Entrevista).
Previsão de divulgação do resultado final

DATAS
08 a 09/07/2021

12/07/2021
12 a 14/07/2021
15/07/2021
19/07/2021
20/07/2021
22/07/2021
23 a 28/07/2021
03/08/2021

Os demais itens permanecem inalterados.

Macapá/AP, 08 de julho de 2021.
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