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O Serviço Social do Comércio no Maranhão convoca os seguintes candidatos para etapa de TESTE PRÁTICO, 

referente ao cargo de: 

 

PROCESSO SELETIVO Nº 004/2022 – CIRURGIÃO DENTISTA (SESC CAXIAS) – PRAZO INDETERMINADO 

 

De acordo com o Descritivo nº 004/2022 do processo seletivo de Cirurgião Dentista (Sesc Caxias) no 

subitem 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 hipótese excepcional de haver um número de candidatos igual ou inferior a 10 (dez), por vaga, 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”, conforme item subitem 4.7 do Descritivo nº 

004/2022. 

 

“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 subitem 10.8 do Descritivo nº 004/2022. 

 

Os candidatos abaixo relacionados deverão comparecer a Unidade Sesc Caxias, situada na Praça Cândido 

Mendes, nº 1131 – Centro, na cidade de Caxias/MA, portando documento de identificação com foto. 

 

Os candidatos deverão comparecer ao Teste Prático com roupa e sapato brancos, portando o seu jaleco. 

 

Observação: A Entrevista será realizada no dia 13/04/2022 de maneira remota (on-line), somente com os 

candidatos que forem aprovados no Teste Prático. Estes serão convocados, ao final do dia 12/04/2022, 

recebendo um link para participar da Entrevista no e-mail disponibilizado em sua ficha de inscrição. Informamos 

que a plataforma utilizada para entrevista será a Microsoft Teams. 

 

CANDIDATO DATA HORÁRIO 

BRUNA RAMOS DA COSTA 12/04/2022 8h 

BRUNO RAVEL ALMEIDA DA HORA 12/04/2022 9h 

DANIELA CAROLINE BARBOSA DA SILVA 12/04/2022 10h 

JOANA KARLA DIAS MOURA 12/04/2022 11h 

MORGANA MARIELLE DE ALMEIDA COSTA 12/04/2022 13h 

RAYLENE LETICIA CARVALHO DE OLIVEIRA MOURA 12/04/2022 14h 

ROMARIO REIS NASCIMENTO CARVALHO 12/04/2022 15h 

*Não haverá permuta de dia e horário a pedido do candidato. 

 

 

DATA DE DIVULGAÇÃO: 11/04/2022. 

 

 

 

 

 


