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PROCESSO SELETIVO Nº 08/2019 
 

ANALISTA I - ANALISTA DE LAZER E ESPORTE 
 

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 02 DE OUTUBRO DE 2019 (QUARTA-

FEIRA), às 10:00 horas, conforme informações abaixo:   
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

LOCAL DA AVALIAÇÃO PRÁTICA: Sesc Poconé - Av. Generoso Ponce, s/nº - Centro - Poconé – MT. 

 

Os candidatos deverão comparecer com, no mínimo, 30 minutos de antecedência, munidos de: 

• Documento de identificação oficial com fotografia recente; 

• Declaração contida no Anexo IV do Descritivo de Recrutamento e Seleção, preenchida e assinada; 

• Original e cópia da carteira do CREF; 

• Original e cópia do Comprovante de Escolaridade (serão considerados declaração de conclusão 
homologada ou diploma); 

• Caneta azul ou preta. 
 

Aos candidatos que residirem em 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) 3688-2032, até dia 30/09/2019, às 12h, 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. 

Obs¹.: Os candidatos que irão utilizar o transporte fornecido pelo Sesc deverão ter disponibilidade em período 
integral para realização da avaliação (saída às 7h50, e chegada prevista para 17h). 

Obs².: Os candidatos devem usar roupa apropriada para as práticas físicas (short, camiseta e tênis sem 
travas). 

Obs³.: Sugerimos que os candidatos façam refeições e hidratações em até 1 hora antes do início dos testes, 
com alimentos ricos em carboidratos + frutas e sucos.  

                                                                                                                                                                     

Várzea Grande, 27 de setembro de 2019. 

Núcleo de Recursos Humanos 

NOME 

01 ALBERT BRUNO MACIEL ARRUDA 

02 ALEXANDRE GLORIA DE MORAES 

03 BRENDA RODRIGUES DOS SANTOS 

04 BRUNA DE OLIVEIRA CARMO 

05 FERNANDA MARCHETTI SAMPAIO 

06 JEFFERSON PEREIRA 

07 JOHANNES BERNARDINO DA SILVA 

08 LUCIANO ROBERTO DIAS RONDON 

09 RÊNER RODRIGUES DA SILVA 


