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DESCRITIVO DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTÁGIO 2023 

 

O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - Sesc/SE estará realizando no período de 10 a 17 de novembro de 2022, 

inscrições para o Processo Seletivo de Estagiários para preenchimento de vagas e cadastro reserva junto ao 

exercício de 2023, direcionado a alunos que estão cursando o ensino superior (graduação) a partir do 5° 

(quinto) período curricular.  

 
1.Cursos e Vagas 

Cursos Nº Vagas 

Ciências Biólogicas 01 

Geografia,  História, Letras, Matemática 05 

Pedagogia (Licenciatura)  30 

 

1.1. O local que o candidato aprovado realizará o estágio será definido pelo Sesc/SE, podendo ser qualquer 

uma das Unidades Operacionais, a depender da necessidade da Instituição em horário diurno ou noturno, 

desde que o mesmo seja aluno do curso relacionado a área de atuação conforme item 9 deste descritivo. 

1.2. Nos cursos para cadastro reserva, ficará a critério do Sesc a convocação para realização das entrevistas.  

1.3. O cadastro do candidato ficará disponível no banco de dados, caso haja necessidade ao longo do ano. 

1.4. Os endereços das Unidades do Sesc/SE encontram-se no final deste descritivo. 

 

2. Inscrições 

 

2.1. As inscrições serão efetuadas exclusivamente via Internet, através de formulário eletrônico divulgado 

no site do Sesc/SE www.sesc-se.com.br no período de 10 a 17 de novembro de 2022, iniciando às 08 horas 

do dia 10 de novembro de 2022 e encerrando-se às 17 horas do dia 17 de novembro de 2022. Os 

candidatos deverão preencher o formulário on-line disponível no site do Sesc/SE e confirmar a inscrição. 

 

3. Dos Requisitos e Condições para Inscrição 

 

3.1. Os candidatos deverão estar cursando a partir do 5° período curricular. 

3.2. Os candidatos deverão estar matriculados em curso de nível superior (graduação) em Instituição 

conveniada ao Sesc/SE: Centro Universitário Estácio de Sergipe, Centro Universitário Maurício de Nassau, 

Faculdade Amadeus - FAMA, Faculdade Pio Décimo, Faculdade São Luís de França, UNIASSELVI, União 

Brasileira De Educação - Faculdade UNIRB, Universidade Federal de Sergipe - UFS, Universidade Paulista – 

UNIP (Modalidade Semi Presencial), Universidade Pitágoras UNOPAR,  e Universidade Tiradentes – UNIT. 

 

4. Avaliação 

 

A avaliação dar-se-á de acordo com as etapas: 

http://www.sesc-se.com.br/
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4.1. Análise de Currículos - Caráter Eliminatório; 

4.2. O candidato deverá preencher corretamente, todos os campos do formulário on-line citado no item 2.1 

que passará pela análise da Coordenação de Recursos Humanos do Sesc Sergipe. Formulários incompletos  

e/ou com informações que não atendem este descritivo serão desclassificados; 

4.3. Entrevista e Redação – Caráter Eliminatório e Classificatório; 

4.4. Os candidatos aprovados na etapa de Análise de Currículos passarão por entrevista, a ser realizada nos 

dias e horários agendados pelo Sesc/SE; 

4.5. Os Candidatos produzirão um texto (redação) de no mínimo 15 linhas, assim que concluirem a 

entrevista; 

4.6. Os candidatos inscritos serão convocados por e-mail, considerando o endereço eletrônico informado 

no formulário de inscrição; 

4.6. No ato da entrevista o candidato deverá apresentar os documentos originais: RG, CPF e histórico 

escolar atualizado (histórico do curso superior); 

4.7. Caso o candidato não compareça ou não leve a documentação solicitada, em qualquer fase do 

Processo Seletivo de Estágio, o mesmo será eliminado; 

4.8. Serão eliminados os candidatos que não apresentarem características como atenção, proatividade, 

iniciativa, comunicação verbal e escrita; 

 

5. Dos dados pessoais 

 

5.1. Em observância a Lei nº 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), o candidato inscrito consente 

com a coleta, o processamento e a utilização dos seus dados pessoais, pelo Sesc/SE, para fins estritamente 

necessários referentes a sua participação no Processo Seletivo de Estágio 2023; 

5.2. Este consentimento poderá ser revogado pelo Titular, a qualquer momento, mediante solicitação via e-

mail ou correspondência;  

5.3. O Sesc/SE responsabiliza-se pela manutenção de medidas de segurança, técnicas e administrativas 

aptas a proteger os dados pessoais.  

 

6. Divulgação dos Resultados do Processo Seletivo 

 

6.1. A divulgação do Resultado Final será publicada no site do Sesc/SE; 

6.2. A comunicação (as convocaçãoes) junto aos candidatos será realizada através de e-mail, considerando 

o endereço eletrônico informado no formulário de inscrição; 

6.3. Os candidatos classificados podem ser convocados até Dezembro/2023, desde que haja disponibilidade 

de vagas. 

 

7. Das Bolsas 

 

7.1. A carga horária do estágio será de 20 ou 30 horas distribuída semanalmente; 

7.2. O auxílio-transporte será pago em dinheiro junto com a bolsa, no final do mês; 
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7.3. O valor da bolsa de estágio com carga horária de 20 (vinte) horas semanais será de R$ 650,00 

(seiscentos e cinquenta reais) mensais; 

7.4. O valor da bolsa de estágio com carga horária de 30 (trinta) horas semanais será de R$ 900,00 

(novecentos reais) mensais; 

7.5. O valor do auxílio transporte será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) independente da carga 

horária de estágio; 

 

8. Cronograma do Processo Seletivo 

Etapa Período 

Inscrições on line 10 à 17/11/2022 

Resultado dos classificados e convocação para Entrevista A definir 

Entrevistas A definir 

Resultado Final dos Classificados A definir 

Convocação dos Classificados A definir 

 

9. Áreas de Atuação por Curso e Carga Horária 

Curso Área de Atividades do Sesc/SE Carga Horária 

Ciências Biológicas Sala de Ciências - Escola Sesc Socorro 20 Horas 

Geografia 

História 

Letras 

Matemática 

 

AJA - Alfabetização de Jovens e Adultos 

 

20 Horas 

Pedagogia 

Acompanhamento Pedagógico  -Projetos Sociais  

 

20 Horas 

AJA - Alfabetização de Jovens e Adultos 

Educação Infantil - Escolas Sesc Aracaju e Socorro 

Ensino Fundamental - Escolas Sesc Aracaju e 

Socorro 

Projetos - Sesc Ler Indiaroba 

Pedagogia Educação Infantil - Creche 30 Horas 

 

10. Da Convovação 

 

10.1. As convocações se darão através de envio de e-mail cadastrado pelo candidato; 

10.2. Os classificados quando convocados para admissão deverão apresentar os documentos relacionados a 

seguir: R.G e C.P.F., Comprovante de residência com CEP atualizado, 01 foto 3X4 colorida (atual), Histórico 

escolar do curso atual (emitido pela Instituição de Ensino Superior), Declaração de matrícula ou vínculo da 

Instituição de Ensino Superior; 
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10.3. A Instituição de Ensino Superior em que o candidato está matriculado dever ter firmado convênio 

com o Sesc/SE dentro do prazo de validade para execução do Programa de Estágio. 

 

11. Disposições Gerais 

 

11.1. O candidato deverá ter sua disponibilidade de horário compatível com a necessidade do Sesc/SE para 

preenchimento da vaga disponível; 

11.2. Só será considerado o envio de 01(um) formulário on-line por candidato;  

11.3. O candidato que por ventura se inscrever mais de 01(uma) vez terá válido somente o primeiro 

registro de inscrição; 

11.4. O Sesc/SE não se responsabiliza pelo candidato que não puder comparecer no dia da entrevista do 

Processo Seletivo, por motivos particulares; 

11.5. O local e a atividade que o estagiário atuará serão informados no ato da assinatura do Termo de 

Compromisso de Estágio; 

11.6. As vagas destinadas para a área Acompanhamento Pedagógico e Alfabetização de Jovens e Adultos 

podem ser alocadas para os bairros de Aracaju e Grande Aracaju; 

11.7. Dúvidas ou pedido de esclarecimento relacionados à este processo, devem ser através do contato: 

lmsantana@se.sesc.com.br ou 79 3216 2720. 

 

12. Localização das Unidades Operacionais 

Escola Sesc Aracaju 

Educação Infantil: Rua Riachuelo, 1201 - São José, Aracaju, SE 

Ensino Fundamental: Rua Frei Paulo, 154 - São José, Aracaju, SE 

Sesc Centro 

Rua Senador Rolemberg Leite, n° 301, São José, Aracaju, SE 

Sesc Siqueira Campos 

Rua Bahia, n° 1059, Siqueira Campos, Aracaju, SE. 

Sesc Socorro 

Avenida Perimetral B, n° 250, Marcos Freire II, Nossa Senhora do Socorro, SE 
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