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O Serviço Social do Comércio no Maranhão convoca os seguintes candidatos para etapa de 
ENTREVISTA, referente ao cargo de: 

  
 

PROCESSO SELETIVO 001/2021 – TÉC. ESP. ENGENHEIRO CIVIL – PRAZO DETERMINADO 

 
De acordo com o Descritivo 001/2021 do processo seletivo de Téc. Esp. Engenheiro Civil no 
item 5.6: “O candidato que obtiver aproveitamento inferior a 70% (setenta por cento) do total de 
pontos na prova de conhecimentos será eliminado do processo seletivo. 
 
“Na hipótese excepcional de haver um número de candidatos igual ou inferior a 5 (cinco), aprovados 
na etapa de prova de conhecimentos, poderá ser procedida a redução da nota mínima de 70% 
(setenta por cento) para 60% (sessenta por cento), a fim de ampliar a concorrência”, segundo o item  
5.7. 
 
“Na etapa de Entrevista, o candidato deverá enviar para o e-mail seleção@ma.sesc.com.br, a 
documentação abaixo: a) Comprovação de experiência profissional: CTPS, Contratos de trabalhos 
e/ou declarações. b) Comprovação de escolaridade: certificados de formação escolar, qualificações e 
capacitações relevantes para a ocupação do cargo e registro no Conselho de Classe (quando 
necessário)”, previsto no item 6.9 do Descritivo 001/2021. 
 
“Nesta etapa deverá ser enviado comprovante de conclusão de curso, conforme nível de escolaridade 
requerido para a vaga e outros documentos comprobatórios quanto à formação ou experiência 
requisitados no Descritivo do processo seletivo”, previsto no item 6.10 deste. 
 
“O Sesc como qualquer organização privada, não tem a obrigação legal de divulgar exemplares de 
provas, gabarito de provas, notas ou a classificação dos candidatos em nenhuma etapa do processo 
de seleção ou ao término dele, por razões de ordem técnica, de segurança e de direitos autorais 
adquiridos. Todos os processos seletivos realizados pelo Sesc seguem, portanto, as diretrizes 
estabelecidas nesses regulamentos e todos os materiais referentes a esses processos são de acesso 
irrestrito para os auditores que fiscalizam a instituição”, conforme item 10.8 do Descritivo 001/2021. 
 
Observação: As formas de comprovação de experiência profissional estão presentes no item 6.11 do 
Descritivo 001/2021 de Técnico Especializado Engenheiro Civil – Prazo Determinado.  
 
Por gentileza, enviar as comprovações no máximo até o dia 04/02/2021. No dia da entrevista 
comparecer ao local utilizando máscara e munido de documento de identificação oficial com 
foto. 
  
LOCAL DA ENTREVISTA: Sesc Administração, localizado na Avenida dos Holandeses, s/n, quadra 
24, Jardim Renascença II (referência: prédio em frente ao hotel IBIS). 
 

CANDIDATOS DATA HORÁRIO 

FERNANDO HENRIQUE DE SOUSA CORREIA 05/02/2021 9h30 

JANAINA MEDEIROS DANTAS BARBOSA OLIVEIRA 05/02/2021 10h 

TIAGO OLIVEIRA NUNES 05/02/2021 10h30 

WALERIA MACHADO DE CARVALHO 05/02/2021 11h 

 
* Não haverá permuta de dia e horário a pedido do candidato.                                                 DIVULGADO EM: 02/02/2021. 
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