
Edital de Seleção para 
bolsas 100% gratuitas 

Processo seletivo para 
vagas 2023 



EDITAL DE DIVULGAÇÃO CSSJ-DIV-21/2022 
REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO PARA 
CONCESSÃO DE BOLSAS EDUCACIONAIS 
PARA O ENSINO MÉDIO, DO COLÉGIO SESC 
SÃO JOSÉ, PARA O ANO LETIVO DE 2023 

Olá! 

Prepare-se para um novo momento na sua vida: você está 
prestes a participar do processo seletivo do Colégio nota 1000 
do Enem 2021! Aqui você encontra todas as informações 
necessárias para se inscrever e buscar essa vaga tão sonhada. 

1 
Renda bruta familiar que não ultrapasse o valor de 03 
(três) salários mínimos, piso nacional vigente (2022); 

Estarem em processo de conclusão do nono ano do 
Ensino Fundamental no ano de 2022, nos termos da 

legislação em vigor. 

Estarem enquadrados em pelo menos uma das 
categorias descritas abaixo: 

2 

3 

Nas próximas páginas fique por dentro: 
• Etapas 

• Informações básicas 

• Inscrição 

• Prova 

• Visitas domiciliares 

• Critérios de avaliação e classificação 

• Mais informações 

• Anexos 

ou 

a) Sejam Trabalhadores do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo e seus dependentes; 

 b) Público Geral 
(Estudantes da rede pública de ensino da 
Educação Básica ou Estudantes da rede 

particular de ensino da Educação Básica com 
bolsa integral) 

O que oferecemos gratuitamente aos nossos alunos? 

• Mensalidade (com renovação anual conforme critérios); 

• Uniforme escolar; 

• Material didático, com a qualidade do Grupo Bom Jesus; 

• Material optativo (Espanhol); 

• Cursos de Qualificação profissional do Senac Paraná, sendo: 

 a) Assistente de Tecnologias da Informação na primeira 
série; 

 b) Assistente Administrativo na segunda série; 

 c) Assistente Financeiro na terceira série. 

• Almoço na Unidade de Serviços do Sesc da Esquina (nos dias de 
curso do Senac Paraná), em contraturno escolar; 

• Atividades recreativas (dos projetos da grade curricular); 

• Cerimônia de Formatura ao final da terceira série do Ensino 
Médio.  



ETAPAS 

1 Inscrições para 
Trabalhadores do Comércio 
e Dependentes 
De 27 de junho de 2022  
a 19 de agosto de 2022 

Análise Documental 
De 22 de agosto de 2022 a 16 de setembro de 2022 

Convocação para Prova de Conhecimentos 
20 de setembro de 2022 

Prova Objetiva 
24 de setembro de 2022 

Divulgação do gabarito  
26 de setembro de 2022 

É extremamente importante o acompanhamento de todos os atos, 
editais, comunicados e atualizações do processo pelos sites: 
https://www.sescpr.com.br/projeto/colegio-sesc-sao-jose-cssj/  

https://www.saojosecuritiba.com.br/ . 

O período de inscrições 
está sujeito a prorrogação. 

Por isso é fundamental 
acompanhar as 

atualizações no site. 

FIQUE LIGADO 

2 

3 

Inscrições para  
Público Geral 
De 13 de julho de 2022  
a 19 de agosto de 2022 

Recurso 
02 (dois) dias úteis após a divulgação do Gabarito 

Visitas domiciliares 
26 de setembro de 2022 a 25 de outubro de 2022 

4 

Convocação para Matrícula  
07 de novembro de 2022 

Reunião de Orientação de Matrícula 
09 de novembro de 2022 

5 

Matrícula 
16, 17, 18 e 21 de novembro de 2022 

Início das Aulas 
Previsão para fevereiro de 2023 

6 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

O que é este Edital e quais são seus principais objetivos? 

O número de bolsas ofertadas pode aumentar ao longo do processo 
seletivo, conforme critérios de vínculo dos alunos já ingressantes.  

FIQUE LIGADO 

Este edital rege o processo seletivo público da entrada de alunos na 1ª 
série do Colégio Sesc São José. É executado pela Administração Regional 
do Sesc Paraná sob responsabilidade direta da Divisão de Educação, 
Cultura e Ação Social. 

Ao todo, oferecemos 258 bolsas educacionais gratuitas para a primeira 
série do Ensino Médio, sendo 200 para o período matutino e 58 para o 
período vespertino. 

Sobre o Colégio 

A proposta do Colégio Sesc São José de educação integral tem como 
objetivo a preparação e a colocação do jovem no mercado de trabalho, 
ofertando educação de qualidade e qualificação profissional.  

Serão ofertados, em contraturno escolar, Cursos de Qualificação 
Profissional (aplicados às áreas de Comércio de Bens, Serviços e Turismo) 
ministrados e certificados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial – Senac Paraná com caráter obrigatório e fazem parte da 
manutenção da bolsa de estudos. 

Manutenção da bolsa 

Por meio deste edital, os candidatos concorrem à bolsas de estudos para 
ingresso na primeira série do Ensino Médio, sendo necessária a renovação 
da bolsa/rematrícula do aluno anualmente, estando condicionada aos 
seguintes critérios: 

1. Renda bruta familiar igual ou inferior a três (03) salários mínimos, piso 
nacional vigente, obrigatoriamente comprovada anualmente, assim 
atestando a manutenção de tal condição, sob pena de perda da bolsa;  

2. Aprovação anual em todas as disciplinas regulares e aprovação nos 
cursos do Senac Paraná;  

3. Frequência escolar mínima de 75%; e 

4. Cumprimento das normas previstas no Regulamento Escolar. 
 



INSCRIÇÃO 1 

Colégio Sesc São José 
Praça Rui Barbosa, 661 - Centro, Curitiba 

(41) 2105-5200 / (41) 3326-2390 
colegio.saojose@sescpr.com.br 

Qual é o período de inscrições? 
Inscrições para Trabalhadores do Comércio e Dependentes: De 27 de 
junho de 2022 a 19 de agosto de 2022. 

Inscrições para Público Geral: De 13 de julho de 2022 a 19 de agosto de 
2022. 

Quem pode participar? 

Podem se inscrever candidatos que atendam às seguintes condições, 
mediante documentos idôneos, que comprovem: 

Como e onde fazer a inscrição? 

O responsável legal deverá realizar agendamento pelo telefone:  
(41) 2105-5200 ou e-mail: colegio.saojose@sescpr.com.br, respeitando as 
datas previstas neste Edital, para entrega dos documentos  
correspondentes ao enquadramento do candidato, descritos neste edital. 

Sesc Educação Infantil 
Av. Sete de Setembro, 3219 - 

Centro, Curitiba 
(41) 3326-2350 

Aberto de segunda a sexta-
feira, das xxh às xxh 

1 
Renda bruta familiar que não ultrapasse o valor de 03 
(três) salários mínimos, piso nacional vigente (2022); 

Estarem em processo de conclusão do nono ano do 
Ensino Fundamental no ano de 2022, nos termos da 

legislação em vigor. 

Estarem enquadrados em pelo menos uma das 
categorias descritas abaixo: 

2 

3 

a) Sejam Trabalhadores do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo e seus dependentes; 

 b) Público Geral 
(Estudantes da rede pública de ensino da 
Educação Básica ou Estudantes da rede 

particular de ensino da Educação Básica com 
bolsa integral) 



1º passo 

Tanto a ficha quanto o Formulário devem estar corretamente 
preenchidos e também assinados. 

FIQUE LIGADO 

Para começar, a primeira coisa que você, ou seu responsável legal (se o 
candidato for menor de 18 anos), precisa ter são estes dois documentos: 

I – Ficha de Inscrição (Anexo I – 2 páginas); 

II – Formulário de Autodeclaração de Renda Bruta Familiar. (Anexo II – 3 
páginas). 

Estes anexos encontram-se ao fim deste Edital. 

• A inscrição do candidato implicará a aceitação das normas para o 
processo seletivo público, contidas nos comunicados, neste Edital e 
em outros a serem publicados. 

• O candidato convocado para a realização de qualquer fase vinculada 
ao processo seletivo público que não atender ao comunicado no 
prazo estipulado pelo Sesc Paraná será considerado desistente, 
sendo automaticamente excluído do processo seletivo. 

• O candidato e seu responsável legal, se for o caso, declaram estar  
cientes dos requisitos exigidos para se candidatar às bolsas 
educacionais, e para sua manutenção, caso sejam selecionados.  

• Os candidatos inscritos desde já ficam cientes de que este Edital 
atende preferencialmente a dependentes/ trabalhadores do 
comércio de bens, serviços e turismo, em conformidade com 
critérios adotados pelo Índice Classificatório. 

Informações importantes 

Antes de seguirmos, é fundamental que você esteja ciente que: 

As informações prestadas são de inteira responsabilidade do 
responsável legal (quando o candidato for menor de 18 anos), ou do 
próprio candidato quando maior e declarante, sendo reservado ao 

Sesc Paraná o direito de excluir do processo seletivo aquele que não 
preencher as informações de forma correta, completa e fidedigna. 

2º passo 

Agora vamos falar sobre os documentos necessários para a inscrição. 



RG do candidato à bolsa 
Cópia acompanhada de original do RG (Registro Geral) ou Carteira de 
Identidade Nacional ou fotocópia do protocolo; 

CPF do candidato à bolsa 
Cópia acompanhada de original do CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou 
fotocópia do protocolo; 

RG e CPF (ou CNH) do responsável legal 
Cópia acompanhada de original do RG (Registro Geral) e CPF (Cadastro de 
Pessoa Física), ou Carteira de Identidade Nacional ou CNH (Carteira Nacional 
de Habilitação) do responsável legal, se o candidato for menor de 18 anos; 

Declaração escolar do candidato à bolsa 
Declaração escolar original ou cópia autenticada atestando que o candidato 
está matriculado no Ensino Fundamental no ano de 2022 (até 30 dias da 
emissão); 

Tanto a ficha quanto o Formulário devem estar 
corretamente preenchidos e também assinados. 

As informações prestadas são de inteira responsabilidade do 
responsável legal (quando o candidato for menor de 18 

anos), ou do próprio candidato quando maior e declarante, 
sendo reservado ao Sesc Paraná o direito de excluir do 
processo seletivo aquele que não preencher de forma 

correta, completa e fidedigna as informações. 

AVISOS IMPORTANTES 

Inscrições 
de xx/xx/2022 a 
xx/xx/2022 

DOCUMENTOS GERAIS 

Aqui listamos os documentos que todos os candidatos, ou seus 
responsáveis legais (se o candidato for menor de 18 anos), devem 
fornecer: 

Comprovante de residência (de no máximo 90 dias) em nome do 
responsável legal 
Conta de água, luz, telefone, internet, etc.  – no caso de casa alugada ou 
cedida, deve apresentar declaração de cessão do proprietário e cópia do 
comprovante de residência, declarando que a casa é cedida e o 
comprovante está em nome do proprietário do imóvel; 

No caso de alunos da rede particular de ensino com bolsa integral 

Possui Cartão de Cliente Sesc? Isso te ajuda na classificação! 

Cartão Cliente Sesc (dentro do prazo de validade) 
Informações e confecção do cartão podem ser obtidas no Serviço de 
Atendimento ao Cliente (SAC) das Unidades. Confira as Unidades de Curitiba 
no Anexo III deste edital. 

Apresentar declaração da concessão da bolsa emitida pela Instituição de 
Ensino; 



Tanto a ficha quanto o Formulário devem estar 
corretamente preenchidos e também assinados. 

As informações prestadas são de inteira responsabilidade do 
responsável legal (quando o candidato for menor de 18 

anos), ou do próprio candidato quando maior e declarante, 
sendo reservado ao Sesc Paraná o direito de excluir do 
processo seletivo aquele que não preencher de forma 

correta, completa e fidedigna as informações. 

AVISOS IMPORTANTES 

Inscrições 
de xx/xx/2022 a 
xx/xx/2022 

COMPROVAÇÃO DE RENDA BRUTA FAMILIAR 

Este tipo de comprovação deve contemplar todas as pessoas que 
habitam na mesma residência, inclusive do candidato se for o caso. 

É preciso que você analise as opções a seguir e selecione a que 
corresponde ao teu perfil.  

Cada candidato deve apresentar as formas de comprovação 
correspondentes à realidade de todo o grupo familiar. 

 
Quando assalariado 

I – Os 03 (três) últimos Comprovantes de Renda  

II - Relatório de Todos os Dados da Carteira Digital de Trabalho 
“preferencialmente” ou cópia das páginas: qualificação civil, foto, último 

contrato de trabalho e da página seguinte, de todos os integrantes do grupo 
familiar. 

Quando aposentado ou pensionista 

Os 03 (três) últimos extratos de pagamento de benefício pagos pelo INSS ou 
outro Órgão da Previdência. 

Quando autônomo 

I - Relatório de Todos os Dados da Carteira Digital de Trabalho 
“preferencialmente” ou cópia das páginas: qualificação civil, foto, último 

contrato de trabalho e da página seguinte; 

II - Declaração de próprio punho com firma reconhecida em cartório, 
declarando a atividade que exerce, quanto tempo, quanto recebe e qual foi 

sua última função. 

III - Cópia da última 
declaração do Imposto de 
Renda ou comprovante de 
não declarante disponível 
no site da Receita Federal. 

Para obter o comprovante,  
acesse: 
www.gov.br/receitafederal/ 
pt-br/centrais-de-conteudo/ 
formularios/declaracoes/ 
dai/view 

Quando desempregado 

I – Relatório de Todos os Dados da Carteira Digital de Trabalho 
“preferencialmente” ou cópia das páginas: qualificação civil, foto, último 

contrato de trabalho e da página seguinte; 

II - Declaração de próprio punho com firma reconhecida em cartório 
declarando há quanto está desempregado, qual foi à última função e qual o 

valor mensal que recebe. 

Pensão alimentícia 

I – Quando recebe: Declaração de próprio punho, com firma reconhecida em 
cartório, declarando o valor; 

II - Quando não recebe: Declaração de próprio punho, com firma 
reconhecida em cartório, declarando que não recebe. 
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Tanto a ficha quanto o Formulário devem estar 
corretamente preenchidos e também assinados. 

As informações prestadas são de inteira responsabilidade do 
responsável legal (quando o candidato for menor de 18 

anos), ou do próprio candidato quando maior e declarante, 
sendo reservado ao Sesc Paraná o direito de excluir do 
processo seletivo aquele que não preencher de forma 

correta, completa e fidedigna as informações. 

AVISOS IMPORTANTES 

Inscrições 
de xx/xx/2022 a 
xx/xx/2022 

Quando algum dos integrantes da família for maior de 18 anos e não 
exercer nenhuma atividade remunerada 

Relatório de Todos os Dados da Carteira Digital de Trabalho 
“preferencialmente” 

 ou  
cópia das páginas: qualificação civil, foto, último contrato de trabalho e da 

página seguinte. Caso não possua carteira de trabalho deverá incluir na 
declaração de próprio punho informando a situação (ex. exercendo somente 

atividades do lar, somente estudando, entre outras), com assinatura 
reconhecida em cartório.  

Caso algum integrante da família seja MEI (Microempreendedor Individual) 

I - Declaração de Registro do MEI; 

II - Declaração Anual de Renda do exercício anterior (SIMEI); 

III - Declaração de próprio punho com firma reconhecida em cartório 
declarando qual a renda dos últimos três meses. 

Caso um dos genitores tenha falecido 

Comprovante atualizado do recebimento de pensão por morte; caso não 
possua o benefício, apresentar declaração de próprio punho informando 

sobre o não pagamento de pensão por morte, com assinatura reconhecida 
em cartório. 

Quando algum dos integrantes da família receber bolsa de estágio 

I – Contrato de Estágio; 

II - Declaração do Concedente da Bolsa de Estudos, declarando  os valores 
pagos a título de bolsa e outros benefícios. 

Além dos documentos mencionados, considerando que se trata de relação 
exemplificativa, a qualquer momento, o Sesc Paraná se reserva o direito de 

verificar as informações declaradas, por meio de visitas domiciliares ou 
solicitação de documentos que validem a condição de baixa renda. 

FIQUE LIGADO 

Caso o candidato necessite de atendimento especial e/ou específico para a 
realização da prova, o responsável legal, se o candidato for menor de 18 
anos, deverá preencher Formulário de Atendimento Especial, que deverá 

estar acompanhado de documento no qual conste diagnóstico com a 
descrição do médico e/ou profissional especializado com o respectivo 

registro de classe.  
O Formulário encontra-se ao fim deste Edital, como Anexo IV. 



Tanto a ficha quanto o Formulário devem estar 
corretamente preenchidos e também assinados. 

As informações prestadas são de inteira responsabilidade do 
responsável legal (quando o candidato for menor de 18 

anos), ou do próprio candidato quando maior e declarante, 
sendo reservado ao Sesc Paraná o direito de excluir do 
processo seletivo aquele que não preencher de forma 

correta, completa e fidedigna as informações. 

AVISOS IMPORTANTES 

Inscrições 
de xx/xx/2022 a 
xx/xx/2022 

ANÁLISE DOCUMENTAL 2 
Após o período de inscrições, todos os documentos são analisados em 
caráter eliminatório. 

Todos os que entregaram os documentos de forma correta, e 
enquadram-se nos quesitos estipulados, são convocados para a etapa 
seguinte: a prova de conhecimentos. 

Quando e onde será publicada a convocação para a 
prova? 

Dia 20 de setembro de 2022, no site do Sesc Paraná.  

Como será a prova? 
A prova objetiva terá 20 questões de múltipla escolha, sendo 10 de 
Matemática com o valor total de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos e 10  de 
Língua Portuguesa com valor total de 0 (zero) a 50 (cinquenta) pontos. 

Qual será o conteúdo da prova?? 

Matemática 

• Conjuntos numéricos e suas operações: números naturais, números 
inteiros, números racionais, números irracionais, números reais; 

• Álgebra: expressões algébricas, equações do primeiro grau com uma 
incógnita, sistema de equações do primeiro grau com duas 
incógnitas, inequação do primeiro grau, equações do segundo grau. 

• Proporcionalidade: razão, proporção, grandezas direta e 
inversamente proporcionais, regra de três simples e composta. 

• Geometria: ângulos, polígonos, circunferência e círculo. 

• Grandezas e Medidas: medidas de comprimento, medidas de 
superfície, medidas de massa, medidas de volume, medidas de 
capacidade, medidas de tempo. 

• Estatística: análise de dados estatísticos, raciocínio combinatório. 

3º passo 

Com a Ficha de inscrição, o Formulário de Autodeclaração de Renda Bruta 
Familiar e os demais documentos em mãos, chegou a hora de realizar a 
inscrição! Basta comparecer ao Colégio Sesc São José no dia e horário 
previamente agendado. 

Quando e onde será realizada a prova de conhecimentos? 

Dia 24 de setembro de 2022, nas instalações do Colégio Sesc São José. O 
horário da aplicação da prova, e a sua duração, serão publicados em 
breve. 

PROVA DE CONHECIMENTOS 3 



Tanto a ficha quanto o Formulário devem estar 
corretamente preenchidos e também assinados. 

As informações prestadas são de inteira responsabilidade do 
responsável legal (quando o candidato for menor de 18 

anos), ou do próprio candidato quando maior e declarante, 
sendo reservado ao Sesc Paraná o direito de excluir do 
processo seletivo aquele que não preencher de forma 

correta, completa e fidedigna as informações. 

AVISOS IMPORTANTES 

Inscrições 
de xx/xx/2022 a 
xx/xx/2022 

Quem não avança para a próxima fase? 

O candidato que não pontuar 
em pelo menos uma das áreas 

de conhecimento da prova 
(Matemática ou Língua 

Portuguesa).  

É proibido o uso de calculadora, régua, esquadro, transferidor, 
compasso ou similares, celulares ou quaisquer outros meios de 

comunicação existentes ou que venham a ser criados ou 
disponibilizados. 

O gabarito oficial da prova será divulgado  
no dia 26 de setembro de 2022, no site do Sesc Paraná. 

 

 

FIQUE LIGADO 

O candidato poderá interpor recurso no prazo de dois dias úteis após a 
publicação do gabarito oficial. Protocolar o recurso no endereço do 

Colégio. A decisão ao recurso será publicada no prazo de até cinco dias 
úteis após o seu protocolo. 

O candidato que não realizar 
a prova no dia e horário 
estipulado neste Edital. 

Língua Portuguesa 

• Interpretação de texto; 

• Gramática - Classes gramaticais: substantivos, adjetivos, verbos, 
advérbios e pronomes. 

VISITAS DOMICILIARES 4 

Neste momento poderão ser solicitados novos documentos e 
informações sobre a situação socioeconômica familiar. 

O Sesc Paraná realizará visitas domiciliares no endereço informado na 
Ficha de Inscrição (Anexo I) do Candidato, ficando o seu responsável legal 
ciente. A visita será realizada por uma equipe ou profissional habilitado 
pelo Sesc Paraná, devidamente identificado.  

O Sesc Paraná reserva-se o direito de, a qualquer tempo, anular a 
inscrição/matrícula do candidato se verificada falsidade e/ou 
irregularidade nas declarações e/ou documentos apresentados.  



Tanto a ficha quanto o Formulário devem estar 
corretamente preenchidos e também assinados. 

As informações prestadas são de inteira responsabilidade do 
responsável legal (quando o candidato for menor de 18 

anos), ou do próprio candidato quando maior e declarante, 
sendo reservado ao Sesc Paraná o direito de excluir do 
processo seletivo aquele que não preencher de forma 

correta, completa e fidedigna as informações. 

AVISOS IMPORTANTES 

Inscrições 
de xx/xx/2022 a 
xx/xx/2022 

4 SOBRE O RESULTADO 5 

Como é calculada a pontuação? 

1. Índice de Categoria 

Determinado em conformidade com as informações prestadas 
pelo candidato e/ou seu responsável legal no momento da 
inscrição, sendo divididas em: 

Dependentes/ trabalhadores 
do comércio de bens, serviços 

e turismo 
Público em Geral 

Peso de nota 5,00 Peso de nota 2,00 pontos 

Quais são os critérios de seleção? 

a 

b 

c 

d 

Análise da documentação apresentada 
(Eliminatório) 

Análise da 
categoria do 
candidato e 

cálculo do Índice 
de Categoria 

(Classificatório) 

Análise da Ficha de Inscrição (Anexo I)  
e do Formulário de Autodeclaração de Renda Bruta Familiar (Anexo II) 

e cálculo do Índice de Renda Bruta Familiar 
(Eliminatório) 

Realização de 
prova e cálculo 

do Índice da 
Nota da Prova 

(Classificatório e 
Eliminatório) 

O Índice Classificatório será obtido com base em três pontuações 
adquiridas ao longo do processo, por meio dos seguintes critérios: 



Inscrições 
de xx/xx/2022 a 
xx/xx/2022 

IC Trabalhador do Comércio ou dependente  
Índice da Categoria + Ponderação da Renda Familiar +  

(Índice da Prova x 2,5) 

Público em Geral 

2,50 pontos 1,50 pontos 

3. Índice da Renda Bruta Familiar 

É a pontuação obtida por meio dos pontos distribuídos em conformidade 
com a renda bruta familiar apresentada e a Categoria na qual se encontra 
o candidato: 

De acordo com os critérios expostos, a nota final será calculada por 
categoria mediante a fórmula: 

2. Índice da Prova 

A nota final obtida por meio de uma média ponderada entre a nota das 
questões das matérias Matemática e Língua Portuguesa, de acordo com a 
categoria do candidato: 

Renda Bruta Familiar 
de até um salário 

mínimo 

Público em 
Geral 

Dependentes/ 
trabalhadores do 

comércio de bens, 
serviços e turismo 

Renda Bruta Familiar 
entre um e dois salários 

mínimos 

Renda Bruta Familiar 
entre dois e três 
salários mínimos 

2,50 2,00 

2,00 1,50 

1,50 1,00 

Dependentes/ trabalhadores do 
comércio de bens, serviços e 

turismo 
Público em Geral 

Peso de nota 2,50 pontos Peso de nota 1,50 ponto 

IC Público em Geral   
Índice da Categoria + Ponderação da Renda Familiar +  

(Índice da Prova x 1,5) 



Inscrições 
de xx/xx/2022 a 
xx/xx/2022 

1. For da categoria Trabalhador/Dependente do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo; 

2. Tiver Renda Bruta Familiar de até 01 Salário Mínimo; 

3. Tiver Renda Bruta Familiar de 01 a 02 Salários Mínimos; 

4. Tiver maior Índice de Prova; 

5. Obtiver maior número de acertos na prova objetiva de matemática; 

6. Obtiver maior número de acertos na prova objetiva de língua 
portuguesa; 

7. Tiver maior idade. 

A classificação final será apresentada em ordem decrescente de acordo 
com o resultado do Índice Classificatório, ou seja, ficará em melhor 
colocação o candidato que alcançar maior pontuação no Índice 
Classificatório.  
 

No caso de empate do Índice Classificatório, será dada preferência ao 
candidato que sucessivamente: 

As bolsas educacionais serão disponibilizadas em função da análise dos 
critérios acima estipulados e mediante disponibilidade da vaga no 

turno indicado pelo candidato.  

FIQUE LIGADO 

Quando e onde será publicado o resultado final dos 
candidatos aprovados? 
O resultado final dos candidatos aprovados para este Processo Seletivo 
está previsto para ser divulgado a partir do dia 07 de novembro no site do 
Sesc Paraná, juntamente com a convocação para a matrícula. 

Caso o número de aprovados ultrapasse o número de vagas 
disponíveis ou haja abertura de novas, os candidatos entrarão em uma 
lista de espera, somente no ano letivo de 2023, período de vigência do 

presente Edital. 

No dia 09 de novembro está prevista a realização de uma reunião  de 
matrícula. Mais informações sobre esta ação serão publicadas em breve. 

Qual será o prazo para a realização da matrícula? 
O período de matrícula dos candidatos aprovados neste processo seletivo 
tem a previsão de acontecer nos dias 16, 17, 18 e 21 de novembro de 
2022. Mais informações serão publicadas em breve. 

 



Inscrições 
de xx/xx/2022 a 
xx/xx/2022 

MAIS INFORMAÇÕES 

• O processo de seleção especificado no presente Edital não será 
disponibilizado para consulta após a finalização do processo. 

• Se o candidato ou responsável legal possuir alguma restrição 
financeira junto ao Sesc Paraná, a efetivação da matrícula fica 
sujeita à quitação dos valores, caso contrário, o candidato perderá 
a vaga. 

• Caso ocorra abandono, desistência ou transferência, não poderá o 
candidato concorrer no prazo de 2 (dois) anos às vagas no PCG 
nesta atividade. 

• Serão desclassificados do processo seletivo os candidatos 
dependentes de sócios e acionistas de sociedade empresarial. 

• Os casos omissos serão resolvidos por uma Comissão 
especialmente designada. 

• O responsável legal compromete-se a tomar ciência sobre a 
cultura de proteção de dados pessoais do Sesc Paraná, para 
respeitar, cumprir e fazer cumprir, no que couber, os princípios e 
regras constantes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 
Federal nº 13.709/2018), da Política de Privacidade e da Politica 
de Segurança da Informação do SESC/PR, disponível em 
(transparência.pr.sesc.com.br/transparência). 

• A violação de quaisquer dos compromissos e obrigações em 
relação ao compartilhamento de dados pessoais contidos neste 
Edital, nas normas internas supracitadas e/ou na lei brasileira em 
geral, dará ao Sesc Paraná o direito de rescindir unilateralmente o 
Contrato, e aplicar as demais sanções cabíveis, garantindo o 
direito ao contraditório e ampla defesa. 

• Na hipótese do responsável legal identificar a ocorrência de 
qualquer incidente de segurança que possa ferir os direitos dos 
titulares de dados pessoais, deverá comunicar o Sesc Paraná no 
mesmo dia em que tomar ciência do fato, fazendo-o formalmente 
e por escrito diretamente na Secretaria do Colégio Sesc São José, 
sob pena de multa prevista neste Edital. 

 

• Em caso de dúvidas sobre o presente processo seletivo, as 
informações poderão ser repassadas pelo telefone: (41) 2105-
5200 ou e-mail: colegio.saojose@sescpr.com.br . 

Desejamos boa sorte! 
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(     ) Declaro ter lido todas as informações contidas no edital que regem este processo seletivo e estar inteiramente de acordo com as regras 
e determinações nele constantes. 
 
 

Unidade de Serviço Sesc PR:  Data:  /  /  
 

 

ATIVIDADE DESEJADA:  CATEGORIA DO CANDIDATO 

(    ) Educação Infantil  (    ) Inglês  (    ) Trabalhador do comércio 

(    ) Ensino Médio  (    ) Espanhol         Nº cartão cliente:________________________________________ 

(    ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) (    ) Pré-Vestibular  (    ) Dependente de trabalhador do comércio 

(    ) Centro de Difusão Musical (CDM)          Nº cartão cliente:________________________________________ 

(    ) Outra:   (    ) Estudante da Educação Básica da Rede Pública 

   
PERÍODO DE PREFERÊNCIA PARA FREQUENTAR A ATIVIDADE:  (    ) Estudante da Educação Básica da Rede Privada com Bolsa Integral      

(    ) Manhã (    ) Tarde (    ) Noite (    ) Integral  
 

      

DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO: 

Nome completo:   Data de nascimento:  /  /  

Nº CPF:  __________________________   

Estado civil: (    ) Solteiro (a)      (    ) Casado(a)     (    ) Separado ou Divorciado        (    ) Viúvo(a)       (    ) Outro:__________________________ 

Telefone residencial: (____)  Telefone celular: (____)    

Telefone comercial: (____)  E-mail:  

Endereço residencial:  Bairro:  Nº.:  

Complemento:  CEP:  Cidade:  Estado:  

        

DADOS DO RESPONSÁVEL 01 (preenchimento para candidato menor de 18 anos) 

Grau de parentesco: (    ) mãe    (    ) pai    (    ) avó    (    ) avô    (    ) tia     (    ) tio     (    ) outro:  

Nome completo:   Idade:  

Reside com a família      (    ) Sim       (  ) Não                                           (    ) Outra situação:  

Telefone residencial: (____)  Telefone celular: (____)  

Telefone comercial: (____)  E-mail:  

Endereço residencial (se diferente do candidato):  Nº.:  

 
 
COMPOSIÇÃO FAMILIAR  (o candidato e todas as demais pessoas que residem  na mesma casa) 

Nome Idade Parentesco 
Grau de  
Escolaridade 

Ocupação 
Nome da empresa 
 

      

      

      

      

      

      

      
DADOS FINANCEIROS DA FAMÍLIA DO CANDIDATO 

Pais do candidato são separados?  (    ) sim    (    ) não A separação foi:  (    ) judicial          (    ) não judicial 

Candidato recebe pensão?     (    ) sim    (    ) não Valor da pensão: R$  

 
Rendas recebidas pela família: 

(     ) Trabalho autônomo   (     ) Salário (     ) Aposentadoria       (     ) Pensão por morte (     ) Aluguel de imóvel 

(     ) Benefícios Sociais  (     ) Auxílio (     ) Aprendiz  (     ) Outras: _______________________________________ 

Rendas totais 

Total de Renda Bruta do grupo familiar:   

     

DESPESAS MENSAIS DA FAMÍLIA 

Financiamento habitacional Aluguel Condomínio Alimentação Transporte escolar 

 
R$____________ R$____________ R$____________ R$____________ (    ) Van (    ) Ônibus 

Luz Água Telefone Outros (    ) Veículo próprio (    ) Outro 

R$____________ R$____________ R$____________ R$____________ R$_______________  

 

 

ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO  

PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE SESC PR (PCG) 
Todos os campos devem ser obrigatoriamente preenchidos. 

 



 

ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO  

PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE SESC PR (PCG) 
Todos os campos devem ser obrigatoriamente preenchidos. 

 

 

ANEXO I 
FICHA DE INSCRIÇÃO  

PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE SESC PR (PCG) 
Todos os campos devem ser obrigatoriamente preenchidos. 

 

 

ASPECTOS GERAIS 

Como ficou sabendo do Programa de Comprometimento e Gratuidade do Sesc PR?  

(    ) folder   (    ) cartaz    (    ) televisão    (     ) rádio (    ) internet   (    ) amigo   (    ) outro:  

 
 

ESPECÍFICO PARA CANDIDATOS À VAGA NA EDUCAÇÃO BÁSICA DO SESC PR (EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO MÉDIO E EJA): 

O candidato possui irmão (a) matriculado (a) e frequentando a mesma atividade desejada, como aluno (a) do Programa de Comprometimento e 
Gratuidade - PCG? Exemplo: Tem irmão (a) que está atualmente estudando na Educação Infantil/ Ensino Médio ou EJA do Sesc Paraná? 

                                                                                                   (   ) sim      (   ) não 

 
 

DECLARAÇÃO 

Eu, acima identificado(a), declaro e atesto que as todas as informações prestadas são verdadeiras. 

 
 
 
 
 

 ,  de  de  

 (cidade)  (dia)  (mês)  (ano) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Assinatura do responsável legal  Assinatura do colaborador do Sesc PR 

   

   

  

Obs.1: É imprescindível anexar os documentos solicitados para efetivação da inscrição do candidato. 
Obs.2: Destacar o Protocolo de entrega da Ficha de Inscrição e entregar ao candidato ou responsável no caso de menor de 18 anos. 
 

 Campos para uso do exclusivo do Sesc PR 

Renda Bruta Familiar identificada pelo colaborador do Sesc  PR  após análise dos documentos: R$   

 
 

Ficha recebida por: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ficha conferida por: 

 
 
 

 
Ficha validada por: 

 
 

Assinatura do colaborador do Sesc PR  Assinatura do colaborador do Sesc PR  Assinatura do colaborador do Sesc PR 

Carimbo: 

 

 Carimbo: 

 

 Carimbo: 

 

   

 
 
 

-------------------------------  -------------------------------  ------------------------------------------------  --------------------------- ----------------------- 
 

Protocolo de entrega dos documentos para INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE GRATUIDADE SESC PR 

Candidato(a):  

 ATIVIDADE DESEJADA:   

(    ) Educação Infantil (    ) Ensino Médio (    ) Pré-Vestibular  Data:  /  /  

(    ) Educação de Jovens e Adultos (EJA) (    ) Inglês  Unidade de Serviço Sesc PR:  

(    ) Centro de Difusão Musical (CDM) (    ) Espanhol    

(    ) Outra:   Recebido por:  

   
PERÍODO DE PREFERÊNCIA PARA FREQUENTAR A ATIVIDADE:  Nome/carimbo:  

        
 



Formulário de Autodeclaração de Renda Bruta Familiar 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 

         
Dados do candidato quando menor de 18 anos 

Nome:  

Idade:   Sexo:  

RG:  CPF:  

Naturalidade:
  

 Nacionalidade:  

        

É portador de alguma necessidade especial? Sim     Não  

Se sim, qual? Física/Motora               Visual             Auditiva               Mental  

 

Trabalha? Sim     Não  

Se sim, em que?  

      

Participa de outras Atividades do PCG? Sim     Não  

Se sim, qual?  

 

Já participou do PCG antes? Sim     Não  

              
Dados do responsável e/ou candidato quando maior de 18 anos 

Nome:  

Idade:   Sexo:  

RG:  CPF:  

Naturalidade:
  

 Nacionalidade:  

Endereço:  

Nº:  Bairro:  CEP:  

Telefone:  Celular:  

Estado Civil: Solteiro (a)       Casado (a)      Viúvo (a)       Separado (a)  

Outros:  

 

É portador de alguma necessidade especial? Sim     Não  

Se sim, qual? Física/Motora               Visual             Auditiva               Mental  

    

Trabalha? Sim     Não  

Se sim, em que?  

      

Participa de outras Atividades do PCG? Sim     Não  

Se sim, qual?  

 

Já participou do PCG antes? Sim     Não  

              
Informações da família 

 

Moradia: Própria               Alugada             Cedida               Financiada  

Quantas pessoas residem nesta moradia?  

Quantas delas possuem algum tipo de renda?  

 

 
 

Anexo II 

Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 
Sesc | Serviço Social do Comércio 

 

 



 
 

Anexo II 

Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 
Sesc | Serviço Social do Comércio 

 

 

 
 

Anexo II 

Identifique no quadro abaixo as pessoas que tem renda inclusive o candidato, caso tenha 
renda própria:          

Nome Parentesco Fonte da renda 
Valor da renda 

bruta 

   R$ 

   R$ 

   R$ 

   R$ 

   R$ 

   R$ 

   R$ 

   R$ 

   R$ 

   R$ 

   R$ 

   R$ 

   R$ 

   R$ 

   R$ 
Totalizador de Renda Bruta Familiar R$ 

             
Eu _____________________________________________________________________, 
declaro e atesto que a renda familiar bruta mensal, não ultrapassa o valor de três salários 
mínimos nacionais, estando, assim, apto(a) a me candidatar a uma vaga no PCG/Sesc, 
atendendo à condição de baixa renda. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Declaro também que: 
a) recebi do Sesc todas as informações necessárias para a perfeita compreensão das 
condições que me habilitam a me inscrever no PCG, tendo conhecimento das Normas 
Gerais do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), quanto às obrigações 
estabelecidas e quanto à vigência;  
                                                                                                                                                                                                                                                                               
b) devo informar ao Sesc qualquer modificação na renda familiar bruta mensal; 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
c) compreendo e aceito o acima exposto e declaro que as informações ora prestadas 
correspondem exatamente à situação de fato1, sendo consideradas verdadeiras para 
todos os efeitos legais cabíveis.   
                                                                                                                                        
 ,   de    de  
          (local)          (dia)                   (mês)        (ano)   

 
 
 
 

         Assinatura  

                                            
1
 Reafirmamos a importância da veracidade da informação prestada, de acordo com o Art. 299 do Código Penal - 

Decreto Lei 2848/40. 

 



Autorização para Uso de Imagem 
Nome do candidato:  

 

O candidato estuda? Sim     Não  

Se sim,  
Escola em que estuda:  
  

Série/ano:  Turno:  Manhã   Tarde   Noite   
 

*Assinalar com um ( x ) caso seja autorizado, ou não, o uso de imagem do(a) candidato(a) 

Eu,  

responsável legal pelo candidato acima identificado 

 autorizo   não autorizo    
 

de maneira  livre e gratuita  a utilização de imagens (fotos, vídeos e outras gravações) do 
menor por mim tutelado, captadas durante as atividades desenvolvidas pelo Sesc Paraná, 
para identificação do candidato e utilização em materiais institucionais do Sistema 
Fecomércio Sesc Senac Paraná sem fins lucrativos ou comerciais. 

 
 ,   de    de  
          (local)          (dia)                   (mês)        (ano)   

 
 
 
 

Assinatura do Responsável 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Campos para uso do Sesc/PR 
 
 

Conferida por: _________________________________ 

Nome do colaborador:  

Cargo:  
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ANEXO III – LOCAIS DE EMISSÃO DO CARTÃO CLIENTE SESC 
 

Unidade de 
Serviços  

Endereço  Telefone  

Sesc Água 
Verde  

Av. República Argentina, 944, Água Verde, 
Curitiba 

(41) 3340-2450.  

Sesc Esquina  
Rua Visconde do Rio Branco, 969 – Centro – 
Curitiba,  (41) 3259-1350.  

Sesc Paço da 
Liberdade 

Praça Generoso Marques, 189 – Centro – 
Curitiba, (41) 3234-4200.  

Sesc Portão  Rua João Bettega, 770 – Portão – Curitiba  (41) 3220-8000. 

Sesc São José 
dos Pinhais 

Av. Rocha Pombo, 2864 São José dos 
Pinhais, (41) 3586-5250. 

Sesc Ed. Infantil Av. Sete de Setembro, 3219 – Centro Curitiba (41) 3326-2350. 

 

 




