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COMUNICADO SOBRE O PROCESSO DE RECEBIMENTO DE 
DOCUMENTAÇÃO 

 
 
 
O Serviço Social do Comércio – Sesc/SE divulga a “1º Convocação para Entrega de Documentação”, 
de acordo com os itens 3.14 e 3.15 do Edital do Processo Seletivo. Solicitamos que os candidatos 
atentem para os seguintes detalhes: 
 
 
O recebimento da documentação será realizado na Sede Administrativa do Sesc/SE – Rua Dom 
José Thomaz, nº 235, Bairro: São José – Assessoria de Recursos Humanos – 1º andar, nos dias 28 e 
29 de janeiro de 2019, das 8 às 12h e das 14 às 18h. 
 
Conforme estabelecido no Edital, ressaltamos que: 

 
a) Em nenhuma hipótese o Sesc/SE receberá documentação de candidatos que não 

realizaram a inscrição ou não estejam na relação de convocados para apresentação de 
documentação. 

 
b) Não serão reproduzidas cópias e também não serão disponibilizados equipamentos para 

preenchimento e impressões.  
 

c) Caso o candidato não possa entregar a documentação pessoalmente, este poderá incumbir 
portador, que entregará o processo mediante assinatura de protocolo. 

 
d) Não serão recebidos processos via Correios, por e-mail, com pendências de documentos 

para juntada posterior bem como, não serão aceitas substituições de documentos 
posteriormente a entrega do processo.  

 
e) O candidato somente poderá entregar o processo completo até o final do prazo estipulado 

neste Edital, devendo cumprir rigorosamente as exigências de cada cargo e o disposto no 
item 5.4. 

 
f) Em nenhuma hipótese haverá prorrogação de prazo para atendimento de candidatos que 

não estiverem com seus documentos prontos na data de entrega. 
 

g) O Sesc/SE não efetuará conferência da documentação obrigatória no ato da entrega. Cada 
candidato será responsável pela checagem de documentação e requisitos do cargo inscrito, 
de acordo com o disposto neste Edital.  
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