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DESCRITIVO DO PROCESSO SELETIVO DE ESTÁGIO 2019 

 

 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – Sesc/SE estará realizando no período de 17 a 24 de 

outubro de 2018 , inscrições para o Processo Seletivo de Estagiários para o exercício 2019, 

direcionado a alunos das Instituições de Ensino: Universidade Federal de Sergipe - UFS, 

Universidade Tiradentes - UNIT, Faculdade Pio Décimo, Faculdade Amadeus – FAMA, 

Faculdade São Luís de França, UNIRB, Faculdade de Sergipe – Estácio de Sá, FASER – 

Faculdade Sergipana e ASSOBES – Associação Objetivo de Ensino Superior (FACAR) e 

Faculdade Maurício de Nassau e Universidade Pitágoras que estão com vínculo regular e 

cursando a partir do 5° período curricular para os cursos com duração de no mínimo (5) cinco 

anos e a partir do 3º período curricular para cursos com duração de no mínimo (2) dois anos. 

 

1. Cursos e Vagas Ofertados: 

 

Cursos Nº Vagas 

Artes Visuais Cadastro Reserva 

Ciências Biológicas Cadastro Reserva 

Dança Cadastro Reserva 

Educação Física – Bacharelado  Cadastro Reserva 

Educação Física – Licenciatura Cadastro Reserva 

Geografia - Licenciatura Cadastro Reserva 

História - Licenciatura Cadastro Reserva 

Letras - Licenciatura Cadastro Reserva 

Letras – Licenciatura – Indiaroba* Cadastro Reserva 

Matemática - Licenciatura Cadastro Reserva 

Nutrição Cadastro Reserva 

Pedagogia – Licenciatura 10 

Pedagogia – Licenciatura – Indiaroba* 02 

Serviço Social Cadastro Reserva 

* Vagas destinadas exclusivamente à Unidade do município de Indiaroba 

 

OBS1: O local que o candidato aprovado estagiará será definido ao final do Processo Seletivo 

pelo Sesc/SE, com exceção das vagas já designadas a Indiaroba, podendo ser qualquer uma das 

Unidades Operacionais, a depender da necessidade da Empresa.  
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OBS2: Quanto ao horário de estágio, este poderá ser diurno ou noturno. Os endereços das 

Unidades do Sesc encontram-se no final deste descritivo. 

 

OBS3: Nos cursos para cadastro reserva, ficará a critério do Sesc a convocação para realização 

das entrevistas. Seu cadastro ficará disponível no banco de dados, caso haja alguma necessidade 

ao longo do ano. 

 

2. Inscrições 

 

As inscrições serão efetuadas exclusivamente via Internet, no endereço: www.sesc-se.com.br,  

das 18 horas do dia 17 de outubro de 2018 até às 18 horas do dia 24 de outubro de 2018. Os 

candidatos deverão preencher o formulário on-line e confirmar a inscrição. 

 

3. Dos Requisitos e Condições para Inscrição 

 

a) Todos os candidatos deverão estar cursando a partir do 5° período curricular para cursos com 

duração de no mínimo (5) cinco anos e a partir do 3º período curricular para cursos com duração 

de no mínimo (2) dois anos, desde que sejam devidamente comprovados através da grade 

curricular. 

 

4. Avaliação 

 

A avaliação dar-se-á em dois momentos, de acordo com as seguintes etapas: 

 

 Caráter Eliminatório: 

 

a) Análise de Currículos: O candidato deverá preencher, corretamente, todos os campos do 

formulário on-line, que passará pela análise e avaliação da Assessoria de Recursos 

Humanos do Sesc Sergipe. 

 
 

 Caráter  Eliminatório e Classificatório: 

 

a) Análise do Histórico Escolar e Entrevista: Os candidatos aprovados na etapa de 

Análise de Currículos passarão por entrevista, a ser realizada nos dias e horários divulgados 

no mesmo site da inscrição (www.sesc-se.com.br). Neste dia, os candidatos deverão estar 

munidos da seguinte documentação: 

 

http://177.47.183.16/plesk-site-preview/www.sesc-se.com.br/177.47.183.16/
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a) Carteira de Identidade (original); 

b) Histórico escolar original; 

c) Currículo atualizado; 

d) Comprovante de residência atualizado. 

 

OBS: Em caso de cópia do RG e Histórico escolar, as mesmas deverão estar acompanhadas 

da documentação original ou estarem autenticadas. 

 

b) Redação: Os Candidatos da área de Educação produzirão um texto (redação) de no 

mínimo 15 (quinze) linhas, assim que concluir a entrevista. 

 

 

ATENÇÃO:  

 

Caso o candidato não compareça ou não traga a documentação solicitada, em qualquer 

fase do Processo Seletivo de Estágio, o mesmo será eliminado. 

 

Informamos que serão eliminados os candidatos que não atendam ao perfil da vaga. 

 

Comunicamos, ainda, que serão divulgados somente os nomes dos Candidatos 

classificados e excedentes por atividades. 

 

Candidatos que já foram estagiários do Sesc em Sergipe não poderão participar deste 

Processo Seletivo. Estes estarão automaticamente desclassificados do Processo Seletivo a 

qualquer momento que seja identificado vínculo anterior.   

 

 

5. Divulgação dos Resultados do Processo Seletivo 

 

Os aprovados na primeira e segunda fase deste Processo Seletivo terão seus nomes divulgados 

no site: www.sesc-se.com.br.  

 

A contratação do candidato selecionado dependerá da aptidão nos exames e consulta médica 

admissionais requeridos e custeados pelo Sesc/SE. 

 

 

 

http://177.47.183.16/plesk-site-preview/www.sesc-se.com.br/177.47.183.16/
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Os aprovados deverão apresentar os documentos abaixo selecionados, em data específica 

divulgada no site: 

 

 Xerox do R.G e C.P.F.; 

 Xerox do comprovante de residência com CEP atualizado; 

 01 foto 3X4 colorida (atual); 

 Histórico escolar do curso atual (emitido pela Instituição de Ensino Superior); 

 Declaração de matrícula ou vínculo da Instituição de Ensino Superior (Original). 

 

No ato de divulgação final do Processo Seletivo, será também informada a lista dos 

candidatos excedentes. Os mesmos serão convocados, caso haja DESISTÊNCIA OU SEJA 

GERADA VAGA POR FALTA DE COMPARECIMENTO DOS CANDIDATOS aprovados na 

fase de recebimento da documentação.  

 

Esta lista terá validade até o mês de Junho/2019, podendo ser prorrogado até 

dezembro/2019, caso seja de interesse do Sesc/SE. 

 

6. Informações Complementares 

 

a) Só poderá assumir a vaga, o candidato que não possuir outro vínculo de estágio, com 

base no disposto na Lei 11.788, artigo 10, que trata da carga horária máxima semanal;  

b) O estágio terá duração entre 03 a 10 meses a depender da área de atuação; 

c) A carga horária do estágio variará de 20 a 30 horas distribuída semanalmente; 

d) O auxílio-transporte será pago em dinheiro junto com a bolsa, no início do mês 

subsequente. 

 

Auxílio Transporte Valor 

Estagiários lotados em Aracaju R$ 140,00 

Estagiários lotados em Indiaroba R$ 200,00 

  

 Bolsa de Estágio - carga horária de 20 horas semanais: R$ 656,00  
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OBS1: Os valores das bolsas serão definidos de acordo com o número de vagas e atividades a 

serem desenvolvidas. 

 

 O candidato deverá ter sua disponibilidade de horário compatível com a necessidade do 

Sesc; 

 Só será permitido o envio de 01(um) formulário on-line por candidato; 

 O candidato que se inscrever mais de 01(uma) vez terá válido somente o primeiro registro 

de inscrição; 

 A empresa não se responsabiliza pelo candidato que não puder comparecer no dia da 

entrevista do Processo Seletivo, por motivos particulares. 

 O local e a atividade que o estagiário atuará será informado no ato da assinatura do 

contrato. 

 

OBS2: Dúvidas ou Esclarecimentos: 

 Recursos Humanos do Sesc Sergipe  

 Elaine Cristina, e-mail: esantos@se.sesc.com.br 

 

7. Cronograma do Processo Seletivo 

 

Etapa Período de Realização 

Inscrições on-line 17/10 a 24/10/2018 

Resultado – apenas os classificados 29/10/2018 

Entrevistas para os Cursos: Pedagogia, 

Geografia, História, Letras e Matemática 

(Aracaju) 

05/11 a 14/11/2018 

 

Entrevistas para os Cursos: Pedagogia e Letras 

(Indiaroba) 
28/11/2018 

Resultado Final dos Aprovados A definir 

Entrega de Documentação A definir 

 

OBS1 – Os candidatos aprovados no Processo Seletivo têm previsão de iniciar em janeiro/2019, 

em virtude do início das atividades – Escola Sesc, Alfabetização de Jovens e Adultos e 

Acompanhamento Pedagógico (Projeto Caravana da Esperança e Projeto Habilidades de 

Estudos). 

 

 

 

mailto:esantos@se.sesc.com.br
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OBS2: Nos cursos para cadastro reserva, ficará a critério do Sesc a convocação para realização 

das entrevistas. Seu cadastro ficará disponível no banco de dados, caso haja alguma necessidade 

ao longo do ano. 

 

* O resultado geral com as listas de classificação inclusive dos excedentes, será divulgado ao final 

do Processo Seletivo. 

 

8. Áreas de Atuação por Curso por Atividade 

 

 

CURSO ÁREAS DE ATIVIDADES DO SESC 

Artes Visuais Artes Cênicas – 20h 

Ciências Biológicas Educação em Ciências e Humanidades – 20 h 

Dança Dança – 20 h 

Educação Física 
Desenvolvimento Físico esportivo – 20 h 

Recreação – 20h 

Geografia Alfabetização de Jovens e Adultos – 20h 

História Alfabetização de Jovens e Adultos – 20h 

Letras Alfabetização de Jovens e Adultos – 20h 

Matemática Alfabetização de Jovens e Adultos – 20h 

Nutrição 
Refeições – 20h 

Segurança Alimentar e Apoio Social – 20h 

 

Pedagogia 

Alfabetização de Jovens e Adultos – 20h 

Acompanhamento Pedagógico – 20 

Creche – 30h 

Pré-escola – 20h 

Ensino Fundamental – 20h 

Serviço Social 
Trabalho Social com Grupos – 20h 

Desenvolvimento Comunitário – 20h 

 
*Informações para subsidiar a inscrição do candidato no campo: ATIVIDADE DE 
INTERESSE PARA ESTAGIAR NO SESC/SE. 
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9. Localização das Unidades Operacionais 
 
 

 
U1 – Sesc Centro 
Rua Senador Rolemberg Leite, n° 301 
Bairro: São José 
Telefone: 316-2746 
Aracaju/SE 
 

 

U2 – Sesc Comércio 
Avenida Otoniel Dória, n° 478 
Bairro: Centro 
Telefone: 3211-9898 
Aracaju/SE 
 
 
U4 – Sesc Siqueira Campos 
Rua Bahia, n° 1059 
Bairro: Siqueira Campos 
Telefone: 3241-4500 
Aracaju/SE 
 
 
U5 – Sesc Socorro 
Avenida Perimetral B, n° 250 
Bairro: Conjunto Marcos Freire II 
Telefone: (79) 3254-2607 
Nossa Senhora do Socorro/SE 
 
 
 

 
U6 – Sesc Indiaroba 
Rodovia Luís Eduardo Magalhães, s/n 
Telefone: (79) 3543-1722 
Indiaroba/SE 
 
 
U7 – Mesa Brasil /Aracaju 
Rua Senador Rolemberg, 77  
Bairro: São José 
Telefone: (79)3241- 2782  
Aracaju/SE 
 
U8 – Mesa Brasil/ Itabaiana 
Avenida Otoniel Dória, 328 
Telefone: (79) 3431-8396 
Itabaiana/SE 
 
U9 – Sesc Atalaia 
Avenida Santos Dumont, nº 543 
Bairro: Atalaia Velha 
Fone: (79) 3021-9800 
Aracaju/SE 
 

U3 – Sesc Sede Administrativa 
Rua Dom José Thomaz, n° 235 
Bairro: São José 
Telefone: 3216-2700 
 

 


