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CENTRO DE EDUCAÇÃO SESC JOSÉ ROBERTO TADROS 

• EDUCAÇÃO INFANTIL 
o GRUPO I - 3 ANOS 
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PROCESSO	SELETIVO	DE	PRÉ-INSCRIÇÃO	

	

	

O	Serviço	Social	do	Comércio	–	Sesc,	 instituição	de	direito	privado	sem	fins	 lucrativos,	
criado	pelo	Decreto-lei	nº.	9853	de	13	de	Setembro	de	1946,	em	consonância	com	sua	
finalidade	 histórica	 de	 contribuir	 para	 a	 melhoria	 da	 qualidade	 de	 vida	 dos	
trabalhadores	 do	 comércio	 de	 bens,	 serviços	 e	 turismo	 e	 seus	 dependentes,	
disponibiliza	 neste	 o	 Informativo	 do	 Processo	 de	 Pré	 -	 Inscrição	 para	 Educação	 Infantil	 –	
Grupo	I	(3	anos)	-		Centro	de	Educação	Sesc	José	Roberto	Tadros.	
	

Como	instituição,	agradecemos	a	confiança	demonstrada	através	do	interesse	em	fazer	
parte	 da	 nossa	 clientela.	 A	 seguir	 serão	 detalhadas	 informações	 relevantes	 aos	 que	
tenham	 a	 intenção	 de	 participar	 do	 Processo	 de	 Pré	 Inscrição	 –	 Ingresso	 2021.	
Ressaltamos	 que	 o	 procedimento	 de	 cadastro	 reserva	 informado	 não	 é	 garantia	 de	
efetivação	 de	 matrícula	 na	 Instituição.	 Trata-se	 de	 um	 processo	 seletivo	 para	
identificação	e	classificação	dos	candidatos	em	caráter	preliminar.	Ao	participar	deste	
processo,	é	necessário	que	o	interessado	esteja	atento	aos	prazos,	critérios	e	apresente	
a	 documentação	 exigida,	 conforme	 orientações	 desta	 fase	 e	 das	 demais	 direcionadas	
aos	candidatos	que	estarão	aptos	a	realizar	matrícula.	
	

Os	seguintes	procedimentos	visam	suprir	vagas	disponíveis	no	seguimento	subsequente:	
Educação	Infantil	-	Grupo	I	(3	anos).	
	
PROCEDIMENTO	DE	INSCRIÇÃO		

 Antes	 de	 realizar	 a	 inscrição,	 o	 responsável	 pelo	 candidato	 deverá	 ler	
atentamente	 o	 conteúdo	 deste	 Informativo,	 a	 fim	 de	 compreender	 todo	 o	
mecanismo	do	Processo	de	Pré	Inscrição	-	Ingresso	2021;	

 A	 pré	 -	 inscrição	 será	 realizada	 pelo	 site	 ou	 aplicativo	 Sympla:	
https://www.sympla.com.br/eventos/manaus-am	(QR	Code	do	evento	página	5)	

 Confirmada	 a	 inscrição,	 as	 documentações	 solicitadas	 em	 ‘documentação	
necessária	para	envio	de	e-mail’	deste	informativo	e	constante	na	descrição	de	
inscrição,	 deverão	 ser	 encaminhadas	 para	 o	 endereço	 eletrônico:	
inscricoes2021@sesc-am.com.br,	identificando	o	nome	e	série	do	candidato	no	
assunto	da	mensagem;	

 Após	 o	 recebimento	 das	 documentações	 solicitadas,	 a	 escola	 fará	 as	 devidas	
conferências	 e	 estando	 dentro	 dos	 critérios	 exigidos,	 sua	 inscrição	 será	
confirmada	via	email,	com	o	agendamento	da	entrevista	presencial;	
	

 A	inscrição	é	gratuita;		
	

PROCEDIMENTO	DE	INSCRIÇÃO	
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Informações	importantes	para	este	processo:	

 As	inscrições	são	limitadas	ao	máximo	de	80	candidatos.	Caso	o	responsável	do	
candidato	 não	 finalize	 as	 etapas	 da	 pré	 -	 inscrição	 no	 site,	 configurará	
impedimento	 para	 efetivação	 e	 continuidade	 desta	 no	 Processo	 de	 Cadastro	
Reserva;	

	 	
	

 Cartão	 Sesc/Amazonas	 atualizado	 do	 responsável	 (titular	 do	 Cartão	 Sesc)	 e	 do	
candidato	(via	original);	

 Certidão	de	nascimento	ou	RG	do	candidato	(via	original);	

 CPF	do	candidato	(via	original);	

 Termo	de	Esclarecimento	assinado	–	(fornecido	pela	Escola	no	ato	de	inscrição);	
	

ENTREVISTA	DOS	CANDIDATOS	

 A	escola	entrará	em	contato	via	e-mail	marcando	o	dia	e	horário	da	entrevista;	

 A	 entrevista	 é	 de	 caráter	 classificatório,	 e	 o	 não	 comparecimento	 no	 horário	
estabelecido	elimina	automaticamente	o	candidato;	

	

 Deverão	comparecer	a	esta	fase	os	responsáveis	(pai	e	mãe	ou	responsável	legal)	
e	o	candidato;	
	

 O	uso	 de	máscara	 é	 imprescindível	 e	 obrigatório	 a	 todos	 que	 participarem	do	
processo	de	entrevista,	incluindo	os	candidatos.		
	

	

	
	

 O	candidato	considerado	para	 ingresso	neste	 informativo	deve	ter	a	 idade	de	
03	 anos	 completos	 ou	 a	 completar,	 com	 data	 de	 nascimento	 no	 período	 de	
01/04/2017	a	31/03/2018.	Obedecendo	a	tabela	de	série/idade	do	Ministério	da	
Educação	(MEC);	
	

 Não	será	permitido	realizar	a	entrevista	com	os	responsáveis	e	o	candidato	para	
providência	posterior	de	documentação	em	prazo	fora	do	agendamento;	
	 	

 Obedecendo	 aos	 atos	 normativos	 da	 instituição	 Sesc,	 as	 vagas	 são	 destinadas	
prioritariamente	 aos	 dependentes	 de	 trabalhadores	 do	 comércio.	 Somente	 no	

DOCUMENTAÇÃO	NECESSÁRIA	PARA	ENVIO	DE	E-MAIL	

	

ENTREVISTA	DOS	CANDIDATOS	

	

CRITÉRIOS	RELEVANTES	DO	PROCESSO/CARÁTER	ELIMINATÓRIO	
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caso	de	não	preenchimento	destas	por	estes	clientes,	se	procederá	à	convocação		
dos	candidatos	incluídos	na	categoria	Público	em	Geral;	
	

 A	 classificação	 e	 convocação	 dos	 candidatos,	 após	 as	 fases	 de	 análise	
documental	 e	 entrevista,	 obedecerão	 à	 quantidade	 de	 vagas	 disponibilizadas	
para	o	ano	letivo	2021;	

	

	
	

 Após	 divulgação	 e	 segundo	 as	 datas	 indicadas	 no	 Cronograma	 Geral	 deste	
Informativo,	o	responsável	legal	do	candidato	nomeado	na	Lista	de	Convocação	
receberá	informações	para	a	matrícula	on-line	do	candidato	convocado.		

	

MENSALIDADES	2021	

Segmento																			
de	Ensino	

Trabalhador	do	Comércio	 Público	em	Geral	
12	mensalidades	de:	 Anuidade	 12	mensalidades	de:	 Anuidade	

GRUPO	I	–	3	ANOS	 R$	294,00		 R$	3.528,00	 R$	595,00	 R$	7.140,00	

	

	

EMISSÃO/RENOVAÇÃO	DO	CARTÃO	SESC/AMAZONAS	

Central	de	Atendimento	(C.A.)	

-Sesc	Centro:	Rua	Henrique	Martins,	nº	427	Centro	-	Fone:	2126-6760/2126-6762;	

-Sesc	Balneário:	Av.	Constantinopla,	nº	288	Alvorada	-	Fone:	2121-5351;	

	-Sesc	Cidade	Nova:	Rua	Visconde	de	Itanhaém,	nº	94	Cidade	Nova	-	Fone:	3641-	4929.	

	
Documentos	necessários	para	emissão	e	renovação	do	Cartão	Sesc:	

	
	

Titular:	 RG,	 CPF,	 Comprovante	 de	 Residência	 (em	 nome	 do	 titular),	 Comprovante	 de	
Renda/Carteira	de	Trabalho	CTPS	(caso	seja	trabalhador	do	comércio); 
Dependente:	Registro	de	Nascimento	e/ou	RG	e/ou	CPF,	foto	atualizada,	e	no	caso	de	
cônjuge	-	Certidão	de	Casamento. 
Observação:	A	partir	de	3	anos	de	 idade,	para	renovar	a	carteirinha	será	obrigatório	a	
apresentação	de	CPF. 
No	caso	de	dúvidas,	entrar	em	contato	com	Central	de	Atendimento:	3656-2399	/	2126-
6760	/	2126-6762.	
	
	

MENSALIDADES	2021	

	

EMISSÃO/RENOVAÇÃO	DO	CARTÃO	SESC/AMAZONAS	

	

MATRÍCULA	
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GRUPO	1	-	PROCESSO	SELETIVO	PARA	CADASTRO	RESERVA		

	

CRONOGRAMA	
	

ETAPAS	 DATA	 UNIDADE	

Pré-Inscrição	(Educação	
Infantil	-	Grupo	I	-	3	anos)	

19	de	Nov/20	 Links	de	inscrição	via	QR	Codes	abaixo	

Entrevistas	com	candidatos	
inscritos	(Educação	Infantil	-	
Grupo	I	-	3	anos),	conforme	
agendamento	recebido	

25	de	Nov/20	a	3	de	
Dez/20	

Centro	de	Educação	Sesc	José	Roberto	Tadros		
Unidade	II	
End:	Av.	Constantinopla,	288	–	Conj.	Campos	
Elíseos	-	Alvorada.	Manaus-AM.	

Resultado	dos	candidatos	
aptos	à	matrícula	

14	de	Dez/20	
As	informações	serão	disponibilizadas	atráves	do	
site:	www.sesc-am.com.br	

Matrícula	on-line	 21	e	22	de	Dez/20	 As	informações	serão	disponibilizadas	atráves	do	
site:	www.sesc-am.com.br	

Efetivação	de	Matrículas	
(Educação	Infantil	-	Grupo	I	-	

3	anos)	
7	e	8	de	Jan/21	 As	informações	serão	disponibilizadas	atráves	do	

site:	www.sesc-am.com.br	

	

	
	
	

	

CRONOGRAMA	

QR	CODES	PARA	INSCRIÇÃO	EDUCAÇÃO	INFANTIL	


