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EDITAL03/2021PCG/SESC/PA 
 

ODiretordoDepartamentoRegionaldoServiçoSocialdoComércio/SESC–AdministraçãoRegional  no 

Estado do Pará, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO o processo seletivo paraingresso nas 

vagas  de  Atividades  e/ou  Projetos  do  Programa  de  Comprometimento  e  Gratuidade  –PCG, 

obedecidas  as  normas  e  disposições  contidas  neste  edital,  bem  como  Regulamento  do 

Sesc,aprovadopeloDecreto61.836/67,de5/12/1967ealterações,eResoluçãoSesc1.389/2018. 

 
1. DOPROGRAMA:  

1.1. O  Programa  de  Comprometimento  e  Gratuidade,  doravante  denominado  PCG,  destina‐

seprioritariamente  aos  trabalhadores  do  Comércio  de  Bens  Serviços  e  Turismo,  seus 

dependentes,aos  estudantesda  rede  pública  de  Educação  Básica  e  Público  em  Geral,  todos  de 

baixa renda –cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacionais, 

conformeResolução Sesc 1.389/2018, priorizando‐se aqueles que satisfizerem as duas condições: 

aluno etrabalhador, conforme Protocolo de Compromisso firmado entre o Ministério da Educação 

–  MEC,o  Ministério  do  Trabalho  eEmprego–MTE,  o  Ministério  daFazenda–MF, 

aConfederaçãoNacional  do  Comércio  de  Bens,  Serviços  e  Turismo  –  CNC,  o  Serviço  Social  do 

Comércio – Sesc e oServiçoNacional deAprendizagemComercial –Senac. 

 

2. DASDISPOSIÇÕESPRELIMINARES: 
 

2.1. O  Processo  Seletivo  de  concessão  de  vagas  para  as  Atividades  e/ou  Projetos  do  PCG  é 

regidoporesteEdital. 

 
2.2. A  inscrição  doscandidatosno  processoseletivo  para  preenchimento  dasvagasdo  PCG,objeto 

deste  Edital,  é  realizada  a  partir  das  informações  prestadas  pelo  candidato  e  sob 

suaresponsabilidade,conformeformuláriosdisponibilizadospelaInstituição. 

 
2.3. Aanálisedasinformaçõesfornecidaspelocandidatoéfeitacombasenoscritériosestabelecidos  no 

Decreto  61.836/67,  de  5/12/1967  e  alterações  no  Protocolo  de  Compromisso 

enadocumentaçãoapresentadapelointeressadonoprazo elocalprevistosnesteEdital. 

 
2.4. A  candidatura  a  uma  vaga  do  PCG  se  fará  por  meio  de  preenchimento  da  ficha  de 

autodeclaração  acercadesuacondição  econômica(rendafamiliar);  do  atendimento  aospré‐

requisitos  para  ingresso  na  Atividade  e/ou  Projeto  escolhido,  comprometendo‐se  a 

disponibilizardadoscorretose verdadeiros,sobpenadefalsidade,nos termosdaLei.1 

 
2.5. Adocumentaçãoexigidanainscriçãoserádetotalresponsabilidadedocandidatoedeveráserentreg

uenoprazoestabelecido.Havendoqualquerirregularidadenosdocumentosapresentados,ocandidatot

eráseuprocessocancelado,imediatamente. 
 

1Art. 299doCódigoPenal 
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2.6. As  vagas  destinadas  ao  Processo  Seletivo  do  PCG,  divulgadas  neste  Edital,  descritas  no 

AnexoI,  serão  preenchidas  por  ordem  de  classificação,  obedecendo‐se  rigorosamente  a 

quantidade  devagas 

disponíveis;senãoforempreenchidas,serãorepassadasautomaticamenteaopróximocandidatoclassifi

cado,atéquesecompleteototaldevagasprevistas noPCG. 

 
 

3. DOSREQUISITOSBÁSICOSPARAAINSCRIÇÃO: 
 

3.1. O candidato, para realizar a inscrição, deverá ser trabalhador do Comércio de Bens Serviços 

eTurismo  ou  Dependente  ou  estar  matriculado  ou  ser  egresso  da  Educação  Básica  da  Rede 

Públicaouserdacomunidadeemgeraldebaixarenda,atendendoaosseguintesrequisitosbásicos: 

a) Possuirrendafamiliarbrutadeatétrêssaláriosmínimosnacionais; 

b) Atenderaospré‐requisitosdaAtividade(AnexoI). 

 
4. DAINSCRIÇÃO: 

 
4.1. Antes de efetuar a  inscrição do PCG, o candidato deverá conhecer este Edital e está ciente 

detodosos requisitosexigidosparacandidatar‐seàvaga. 

 
4.2. A  inscrição  no  processo  seletivo  do  PCG,  relacionada  no  Anexo  I,  deverá  ser  realizada 

noMunicípio de Tailândia–Sesc Tailândia,  localizado Residencial  Jardim do Vale, Rua Três S/Nº 

Quadra 25 ‐ Bairro: Jardim do Vale CEP:68695‐000,noperíodoestabelecidonoitem11. 

 

4.3. Asinscriçõesserãopresenciais,devendoserrealizadapeloprópriocandidatoouseuresponsável,de

vidamentecomprovado. 

 
4.4. No  ato  dainscrição  deveráser  informado  dadosreferentesàAutodeclaração 

deRendaFamiliar,conformeconstanoAnexoII. 

 
5. DOCUMENTOSNECESSÁRIOS 

 
5.1. Noatodainscriçãoocandidatoouresponsávellegaldeveráapresentarosdocumentosoriginaisee

ntregaras seguintescópias: 

a) RGoucertidãodenascimentodocandidatoe RGdoresponsável 

b) CPFdocandidatoeCPFdoResponsável. 
c) Comprovante de residência 

 
5.2. Adocumentaçãoaserapresentada,serádetotalresponsabilidadedocandidatoe/oudeseurespons

ável. 
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5.3. Verificadaqualquerirregularidadenadocumentaçãoounasinformaçõesprestadaspelocan

didatoe/ouporseu responsável,opedidodeinscriçãoseráindeferido. 

 
6. DOPROCESSODESELEÇÃO: 

 
6.1. Aseleçãodoscandidatosinscritosserárealizada,observadas asseguintesetapas: 

a) Preenchimentodaautodeclaraçãoderendafamiliar; 

b) AplicaçãodoÍndiceClassificatório; 

c) Entrevistas,visitasououtrosmecanismosqueporventuraseapresentemnecessári

os; 

 
6.2. OÍndiceClassificatório,quedeterminaráaclassificaçãodoscandidatos,seráobtidomediantea

aplicaçãodafórmulaIC=(RFxMxTRAB/DEP)÷GF,onde: 

 IC=ÍndiceClassificatório 

 RF=RendaFamiliar(somatóriodarendabrutafamiliar) 

 M=Moradia(própria=1;cedida=0,8;alugadaoufinanciada=0,5) 

 TRAB/DEP= TrabalhadordoComérciode 
BensServiçoseTurismo/Dependente(sim=0,5;não=1) 

 GF=Grupofamiliar(númerodemembrosdogrupofamiliar,incluindoocandid

ato) 

 

7. DACLASSIFICAÇÃO: 
 

7.1. AclassificaçãodoscandidatosaumavaganoPCGobedeceráaomenorvalorobtidonoÍndiceC

lassificatório–IC. 
 

7.2. Em caso de empate, a classificação obedecerá aos critérios abaixo, na seguinte 
ordem:1º.SerTrabalhadordoComérciodeBensServiçoseTurismoou 

DependentedoTrabalhador. 

2º.MenorRendafamiliarpercapta; 

3º.PessoascomNecessidadesEspecias;4º

.Candidatomais idoso; 

5º.Nãopossuirmaisdeum beneficiáriodoPCGnonúcleofamiliar; 

 
 

8. DADIVULGAÇÃODORESULTADOEDAMATRÍCULA: 
 

8.1. DoResultado: 
8.1.1.Arelaçãodoscandidatosaprovadosnoprocessoseletivo,porordemdeclassificação, 

será  divulgada,  conforme  cronograma  descrito  neste  Edital  no  item  11, 

nositedoSescParáhttp://www.sesc‐pa.com.br 
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8.2. DaMatrícula: 
 

8.2.1. AmatrículadosclassificadoséobrigatóriaeserárealizadanoMunicípio de Tailândia – 
Sesc Tailândia, localizado Residencial Jardim do Vale, Rua Três S/Nº Quadra 25  ‐ Bairro: 
Jardim  do  Vale  CEP:  68695‐000, 
noperíodoestabelecidonoitem11,medianteaassinaturadoTermodeCompromisso. 

 

8.2.2. O  não  comparecimento  no  prazo  estabelecido  para  a  matrícula  implicará  na 
perdairrevogável  da  vaga,  com  a  consequente  chamada  imediata  do  candidato 
classificado naposiçãoseguinteparaopreenchimento. 

 

8.2.3. Em qualquer momento a matrícula poderá sercancelada, perdendo o candidatoo 
direito  àvaga,  seforverificadaqualquer  irregularidadenadocumentação  ou 
nasinformaçõesprestadas poreleouseuresponsável. 

 

9. DAPERMANÊNCIANOPROGRAMA: 
 

9.1. Arenovaçãoe/ouamanutençãodagratuidadeestará(ão)condicionada(s)a: 
a) Frequênciamínimaanualde75% 
b) Manter, de um ano para o outro, as mesmas condições socioeconômicas 
c) Ser considerardo apto, pela equipe técnica, nas avaliações de audição musical 
em seu instrumento 

 

10. DASDISPOSIÇÕES FINAIS: 
 

10.1. A  inscrição  do  candidato  implica  a  aceitação  das  normas  que  regem  o 
processoseletivodoPCG definidasnesteEdital. 

 
10.2. Não  serão  recebidos  processos  incompletos,  nem  fora  dos  prazos 
estabelecidos,independentedajustificativa. 

 
10.3. Após  divulgação  do  resultado,  poderá  o  participante  manifestar‐se  no  prazo 
dedoisdiasúteisrequerendoporescritoarevisãodaclassificação,protocolandodocumento 
na  Unidade  em  que  realizou  a  inscrição,  dirigido  à  Direção  Regional,  a 
qualapreciaráopedido. 

 

10.4. Os candidatos classificados comporão um banco de dados, válido para o período 
setembro de 2021 à setembro de 2022, e serão convocados a assumir as vagas que, por 
ventura, surgirem durante esseperíodo. 

 

10.5. OalunoqueabandonaraAtividadeperderáagratuidade,sempossibilidadederetorno 
posterior aessacondição. 

 

10.6. OSescParáreserva‐seodireitodecancelar,adiarouremanejarturmasquenão 
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alcançaremonúmeromínimonecessáriodealunosmatriculadospararealizaçãodaAtividade. 
 

10.7. A  gratuidade  das  Atividades  oferecidos  neste  Edital  serão  garantidas  durante  o 
período  deum  ano,  a  partir  da  data  deconclusão  deste  Edital, 
ressalvadaaocorrênciadeeventoqueimpossibiliteasuamanutenção. 

 

10.8. É  de  inteira  responsabilidade  do  candidato  ou  seu  responsável  legal, 
acompanhartodos  os  atos,  editais  e  comunicados  referentes  a  este  processo  seletivo, 
que sejampublicados e/ou divulgados no site do Sesc Paráwww.sesc‐pa.com.br 
 
10.9. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital se  inicia quando da publicação 
no site do Sesc Pará www.sesc‐pa.com.br 

 
10.10. Os candidatos aprovados receberão auxílio vale‐transporte e lanche. 
 

 

11. CRONOGRAMA: 
 

ETAPAS DATA HORÁRIO  UNIDADE

Divulgação e Inscrição  20a 30/09/2021

09h às 12h e 14h às 17h30

 
Análise do Perfil Socioeconômico 04 à 07/10/2021 Sesc Tailândia, localizado 

Residencial Jardim do Vale, Rua 
Três S/Nº Quadra 25  ‐ Bairro: 

Jardim do Vale  
CEP: 68695‐000 

 

Resultado  08/10/2021

Matrícula  14 e 15/10/2021

Início das Atividades  18/10/2021 

 

 

Belém,17/09/2021 


