
 

 
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 22/0002-CR 
SESC CASTANHAL 

 
 
 

  ADENDO I - ERRATA  
 
 
 

A Comissão de Credenciamento torna público errata: 
 

Onde se lê: 

 
8.1.15 Categoria: Ministrante ou Instrutor de Curso ou Oficina  
Valor a ser pago na área de Cursos de Valorização Social/Corte e Costura (abril 
a novembro/2022) R$ 25,00 h/a 

Valor a ser pago na área da Assistência (janeiro a 
novembro/2022). R$ 40,00 h/a 

Valor a ser pago na área da Recreação (janeiro a outubro/2022). R$ 18,00 h/a 
R$ 60,00 h/a 

Finalidade: 
Serviço em Ações Formativas, Educativas, Assistenciais, Lazer e Cultura, organizadas metodologicamente 
como Oficinas ou Cursos de curta, média e longa duração, realizadas por profissionais com nível médio 
e/ou técnico com conhecimento específico em uma determinada área do conhecimento, com temáticas 
ligadas às Atividades do Sesc, segundo o Referencial Programático do Sesc. Profissional com trabalho de 
qualidade e relevância, para integrar a programação da Unidade. 
 
8.1.16 Categoria: Ministrante ou Instrutor de Curso ou Oficina  
Valor a ser pago na área de Educação em Saúde (fevereiro a 
novembro/2022). 

R$ 150,00 h/a 

Valor a ser pago na área de Educação Complementar/ Libras (abril a 
novembro/2022). 

R$ 70,00 h/a 

Valor a ser pago na área de Educação em Ciências e Humanidades 
(agosto a novembro/2022). 

R$ 100,00 h/a 

Valor a ser pago na área de Artes Visuais (abril e outubro/2022). R$ 70,00 h/a 
Valor a ser pago na área de Artes Cênicas – Dança de Salão 
(fevereiro, maio, agosto e outubro/2022). 

R$ 70,00 h/a 

Valor a ser pago na área de Música – Música/percussão - 
(junho/2022). 

R$ 70,00 h/a 

Finalidade: 
Serviço em Ações Formativas, Educativas e Culturais, organizadas metodologicamente como Cursos ou 
Oficinas de curta, média e longa duração, realizadas por profissionais de nível superior, com conhecimento 
específico em uma determinada área do conhecimento (notório saber), com temáticas ligadas às 
Atividades do Sesc, segundo o Referencial Programático do Sesc. Profissional com trabalho de qualidade e 
relevância, para integrar a programação da Unidade.  

 
 
 



 

Leia-se: 

 
8.1.15 Categoria: Ministrante ou Instrutor de Curso ou Oficina  
Valor a ser pago na área de Cursos de Valorização Social/Corte e Costura (abril 
a novembro/2022) R$ 25,00 h/a 

Valor a ser pago na área da Assistência (janeiro a novembro/2022). 
R$ 40,00 h/a 

Valor a ser pago na área da Recreação (janeiro a outubro/2022). 
 R$ 18,00 h/a 

Valor a ser pago na área da Recreação e Artes Cênicas - Teatro (janeiro a 
novembro/2022). R$ 60,00 h/a 

Finalidade: 
Serviço em Ações Formativas, Educativas, Assistenciais, Lazer e Cultura, organizadas metodologicamente 
como Oficinas ou Cursos de curta, média e longa duração, realizadas por profissionais com nível médio 
e/ou técnico com conhecimento específico em uma determinada área do conhecimento, com temáticas 
ligadas às Atividades do Sesc, segundo o Referencial Programático do Sesc. Profissional com trabalho de 
qualidade e relevância, para integrar a programação da Unidade. 
 
8.1.16 Categoria: Ministrante ou Instrutor de Curso ou Oficina  
Valor a ser pago na área de Educação em Saúde (fevereiro a 
novembro/2022). R$ 150,00 h/a 

Valor a ser pago na área de Educação Complementar/ Libras (abril a 
novembro/2022). R$ 70,00 h/a 

Valor a ser pago na área de Educação em Ciências e Humanidades 
(agosto a novembro/2022). R$ 100,00 h/a 

Valor a ser pago na área de Artes Visuais (abril e outubro/2022). 
 R$ 70,00 h/a 

Valor a ser pago na área de Artes Cênicas – Dança de Salão 
(fevereiro, maio, agosto e outubro/2022). R$ 70,00 h/a 

Valor a ser pago na área de Música – Música/percussão - 
(junho/2022). R$ 70,00 h/a 

Valor a ser pago na área de Artes Cênicas – Teatro - (fevereiro a 
novembro/2022). R$ 70,00 h/a 

Finalidade: 
Serviço em Ações Formativas, Educativas e Culturais, organizadas metodologicamente como Cursos ou 
Oficinas de curta, média e longa duração, realizadas por profissionais de nível superior, com conhecimento 
específico em uma determinada área do conhecimento (notório saber), com temáticas ligadas às 
Atividades do Sesc, segundo o Referencial Programático do Sesc. Profissional com trabalho de qualidade e 
relevância, para integrar a programação da Unidade.  

 
 

Belém-PA, 1º de fevereiro de 2022. 
 

Comissão de Credenciamento 
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