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PROCESSO SELETIVO Nº 20/2018 
 

MONITOR AMBIENTAL I 
 

CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PRÁTICA 
 

O Serviço Social do Comércio – Sesc / Estância Ecológica Sesc Pantanal, órgão da Administração Nacional 

do Sesc, Instituição de Direito Privado, sem fins lucrativos, torna público a relação de candidatos convocados 

para etapa da avaliação prática, a realizar-se em 21 DE JANEIRO DE 2019 (segunda-feira), às 10h30, 

conforme informações abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

LOCAL DA PROVA: SESC PORTO - Rua São Joaquim, nº 399, Centro Sul, Cuiabá-MT. 

 
Para realização da avaliação prática os candidatos deverão: 

• Chegar com, no mínimo, 30 minutos de antecedência; 

• Comparecer munido de documento de identificação oficial com fotografia recente; 

• Apresentar via original do Atestado de Capacidade Física e Mental, confeccionado em papel timbrado 
e com carimbo que conste o nome e o registro no Conselho Regional de Medicina - CRM do médico 
emitente, expedido com data máxima de 30 (trinta) dias anteriores a realização da avaliação prática; 

• Ter disponibilidade em período integral para realização da avaliação; 

• Usar roupa apropriada para as práticas físicas (short, camiseta, tênis sem travas, traje de banho e touca 
de natação); 

• Sugerimos que o candidato faça refeição e hidratação em até 1 hora antes do início dos testes com 
alimentos ricos em carboidratos + frutas e sucos. 

 
Aos candidatos que residirem em cidades distantes de Cuiabá/Várzea Grande, será disponibilizado 
transporte até o local da prova. Os interessados deverão entrar em contato através do e-mail 
processoseletivo@sescpantanal.com.br, ou telefone (65) 3688-2020, até dia 17/01/2019, para realizar o 
agendamento.  
Informamos que o transporte sairá impreterivelmente no horário informado pelo Sesc. O Sesc não se 
responsabilizará pela perda do transporte, ocasionado pela impontualidade do candidato. 
 

 
Várzea Grande, 14 de janeiro de 2019. 

                                                                     Núcleo de Recursos Humanos 

     NOME 

01 AILTON AUGUSTO FAGUNDES DA SILVA 

02 JOSÉ MAIK CORRÊA SANTOS 

03 MIGUEL DE ARRUDA PRADO 

04 REMI PABLO MENDES DA SILVA 

05 UELLITON MIGUEL RONDON 
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