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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2019 
 
 
O Presidente do Conselho Regional do Sesc/SE, Sr. Laércio José de Oliveira e a Diretora Regional do 
Sesc/SE, Sra. Maria Aparecida Gonçalves Farias, por meio da Assessoria de Recursos Humanos, na 
forma definida pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e demais normas pertinentes ao 
Regime Celetista e suas modificações posteriores, e do Processo Seletivo realizado pelo Sesc/SE, 
CONVOCAM os(as) candidatos(as) aprovados(as), para providências de documentações, exames 
admissionais e definição de lotação, observando as seguintes condições: 

 
1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
1.1. O(a) candidato(a) ora convocado(a) receberá correspondência direta no endereço eletrônico 
cadastrado da ficha de inscrição, obrigando-se a comparecer na Sede Administrativa do Sesc/SE, 
na Assessoria de Recursos Humanos, situada à Rua Dom José Thomaz, nº 235 - Bairro: São José, no 
dia 25 de janeiro de 2019.  
 
 

1.2. A ausência a qualquer ato será interpretada como desistência, sendo eliminado o(a) 
candidato(a) do presente processo seletivo. 
 
 

1.3. Em caso do não comparecimento do convocado, por motivos de caso fortuito ou força maior, 
este deverá entrar em contato com a Assessoria de Recursos Humanos, apresentando a 
justificativa documentada, no prazo de 24h contado a partir do dia do comparecimento, 
reservando ao Sesc/SE o direito de analisar a validade da solicitação. 

 
2. REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 

 
2.1. Não ser parente de até o terceiro grau civil (afim ou consanguíneo) do Presidente, ou dos 
membros, efetivos e suplentes, do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal ou dos Conselhos 
Regionais do Sesc ou Senac, bem como de dirigentes de entidades sindicais ou civis do comércio, 
patronais ou de empregados (pai, mãe, avô, avó, bisavô, bisavó, tio(a), filho(a), neto(a), bisneto(a), irmão(ã), 
sobrinho(a), sogro(a), avós do sogro, enteado(a), filhos de enteado(a), nora, genro, cunhado(a), tios do cônjuge e 

sobrinhos do cônjuge). 
 

2.2 Apresentar todos os documentos pessoais e de habilitação legais para o exercício do 
cargo/função solicitados pelo Sesc/SE; 
 

2.3. Possuir requisitos de escolaridade e demais requisitos exigidos para desempenho do cargo, 
conforme detalhamento do Edital do Processo Seletivo; 
 

2.4. Ter sido considerado apto na avaliação médica; 
 
 

2.5. Ter idade mínima de 18 anos; 
 

2.6. Possuir disponibilidade para trabalhar no local, dias e horários de necessidade do Sesc/SE; 
 

2.7. Cumprir a carga horária de trabalho exigida pelo Sesc/SE; 
 

2.8. Caso o convocado seja servidor público ou autárquico, o órgão o qual esteja vinculado 
obrigatoriamente deverá declarar autorização para contratação junto ao Sesc/SE, constando de  
carga horária e horário de trabalho, conforme Artigo 42, do Regimento do Sesc. 
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3. CONVOCADO(S) DO PROCESSO SELETIVO Nº 01/2017 
 
 
Cargo: Dentista - 30 horas 
 
 

Candidato Classificado C.P.F. 

BRENDO FELIPE ROCHA 840.812.795-00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laércio José de Oliveira 

Presidente do Conselho Regional do Sesc/SE 
 
 
 
 
 
 

Maria Aparecida Gonçalves Farias 
Diretora Regional do Sesc/SE  

 


