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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 002/2022 – CONTADOR – PRAZO INDETERMINADO 

 
De acordo com o Descritivo 002/2022 do processo seletivo de Contador no item 4.6: “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 etapa de Entrevista, o candidato deverá apresentar ao selecionador 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 5.9 do Descritivo 002/2022. 
 
“Nesta etapa deverá ser apresentado 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 5.10 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 9.8 do Descritivo 002/2022. 
 
Observação: As formas de comprovação de experiência profissional estão presentes no item 5.11 do 
Descritivo 002/2022 de Contador – Prazo Indeterminado.  
 
LOCAL DA ENTREVISTA: Sesc Administração, localizado na Avenida dos Holandeses, s/n, quadra 
24, Jardim Renascença II. Sala de Videoconferência II. 
 

CANDIDATOS DATA HORÁRIO 

1 - ANA TEREZA MONDEGO DIAS 07/02/2022 14h 

2 - DANILO SANTOS ALVES 07/02/2022 14h20 

3 - EDNA DE JESUS SA VIANA 07/02/2022 14h40 

4 - ILZE MARIA SOARES 07/02/2022 15h 

5 - JOSE CARLOS LIMA BARROS 07/02/2022 15h20 

6 - JOSE DE ANCHIETA OLIVEIRA MOREIRA 07/02/2022 15h40 

7 - LARISSA KAROLINE NUNES SOUSA 07/02/2022 16h 

8 - NEILSON DE JESUS NOGUEIRA MENDES 07/02/2022 16h20 

 
* Não haverá permuta de dia e horário a pedido do candidato.                                                 DIVULGADO EM: 01/02/2022. 


