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ESTÂNCIA ECOLÓGICA SESC PANTANAL – EESP 
 

DESCRITIVO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

     PROCESSO SELETIVO Nº 04/2017 
 
 

O Serviço Social do Comércio – Sesc / Estância Ecológica Sesc Pantanal, órgão da 
Administração Nacional do Sesc, Instituição de Direito Privado, torna público que, nos termos da 
Resolução Sesc nº 1296/2015, está aberto processo seletivo para contratação de empregado 
regidos pelas leis trabalhistas (CLT), conforme descrito na Tabela I. 

 

TABELA I 

Cargo ASSESSOR TÉCNICO I – ENGENHEIRO CIVIL 

Número de Vagas 01 

Escolaridade Superior Completo em Engenharia Civil 

Local de Trabalho 
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA (atuação em todas as Unidades 
Operacionais da Estância Ecológica Sesc Pantanal, nos municípios: 
Poconé, Várzea Grande, Barão de Melgaço e Rosário Oeste). 

Carga Horária  44 horas semanais 

Salário Mensal R$ 8.234,00 
 

 A empresa oferece como benefícios: assistência médica (opção do empregado, com sua 
participação financeira); transporte conforme estabelecido em lei ou normas internas; 
refeição subsidiada; auxílio babá/creche; seguro de vida; plano de previdência 
complementar privada (BrasilPrev), com participação financeira paritária do empregado e 
do empregador; bolsa de estudos e programa de aperfeiçoamento profissional, conforme 
normas da Entidade. 

 A descrição e requisitos do cargo encontram-se no Anexo I. 
 

 

1. DO PROCESSO SELETIVO 
 

1.1  – As etapas do processo seletivo serão realizadas nos locais informados, com divulgação 
prévia da relação dos convocados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, 
conforme estabelecido no item 4.13 deste descritivo. 
 

1.2 – Este processo seletivo destina-se a contratação imediata de empregado para a vaga 
constante na TABELA I deste descritivo, podendo ser aproveitado para novas vagas que surgirem 
dentro da validade deste processo. 

 
 

 

2. DOS PROCEDIMENTOS E ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

2.1 – Para conclusão deste processo seletivo serão aplicadas as etapas eliminatórias e 
classificatórias abaixo: 
 
 
 

1ª ETAPA - Fase Eliminatória 

As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, no endereço eletrônico 
do Sesc Pantanal: www.sescpantanal.com.br, link Oportunidades de Trabalho. 

De 06.mar.2017 
a 

12.mar.2017 

Triagem e análise dos currículos: nível de escolaridade e demais pré-requisitos da vaga. 

Divulgação dos aprovados na análise e triagem curricular 15.mar.2017 
 

 

 
 
 
 

http://www.sescpantanal.com.br/
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2.2 – Somente os candidatos que preencherem os requisitos básicos do cargo informados no 
Anexo I, serão classificados para a 2ª etapa. 
   

2.2.1 – No preenchimento do currículo o candidato assume a responsabilidade pela 
veracidade e exatidão dos dados profissionais e dados pessoais (sobretudo e-mail, telefone 
e endereço) informados. 

           2.2.2 - Ressaltamos que os currículos com informações incompletas ou confusas não serão 
analisados. 

 

2ª ETAPA - Fase Eliminatória 

Avaliação de conhecimentos específicos  
DATA A SER 

DEFINIDA 

Divulgação dos aprovados na avaliação de conhecimentos específicos 
DATA A SER 

DEFINIDA 

2.3 – A avaliação escrita conterá 20 (vinte) questões objetivas e uma redação cuja nota máxima 
alcançará 10 (dez) pontos, conforme conteúdo programático (Anexo II). 
 

2.4 – Na hipótese do comparecimento de um número inferior a 10 (dez) candidatos para a 
realização da avaliação de conhecimentos específicos, a aplicação da mesma poderá ser 
suspensa, sendo o reagendamento divulgado conforme item 4.13. 
 
2.5 – Somente os candidatos que obtiverem média igual ou superior a 7 (sete) na avaliação de 
conhecimentos específicos serão classificados para a 3ª etapa, ressalvado o disposto no item 3.3. 
 

3ª ETAPA - Fase Classificatória 

Entrevista Técnica/Comportamental 
DATA A SER 

DEFINIDA 

 
2.6 – Objetiva-se com essa etapa, possibilitar um maior conhecimento do candidato, com 
levantamento de informações que permitam a avaliação da adequação das competências 
técnicas/comportamentais exigidas para o cargo. 
 
2.7 – A avaliação terá como foco principal a exploração do conhecimento sobre a área para qual 
se candidata, e será analisada por uma banca composta por profissionais do RH e da área 
requisitante.  
 
2.8 – No ato da Entrevista Técnica/Comportamental os candidatos deverão apresentar original e 
cópia do comprovante de escolaridade (serão considerados declaração de conclusão homologada 
ou diploma), registro do conselho profissional, documento de identidade, Carteira de Trabalho ou 
Declaração comprovando experiência profissional na função, e preencher e assinar a declaração 
contida no Anexo III. A não apresentação destes documentos e o não preenchimento pelo 
candidato das condições de participação definidas nestes descritivos serão causas de eliminação 
do mesmo. 
 

2.8.1 – Caso o candidato possua antecedentes criminais, a Entidade se reserva no direito de 
excluí-lo do processo seletivo ao tomar conhecimento deste. 

 
3. DA CLASSIFICAÇÃO E RESULTADO FINAL 

 

3.1 – Serão convocados para as demais etapas seletivas (classificatórias), os candidatos que 
obtiverem média igual ou superior a 7 (sete) em cada etapa, a ser informado no site 
www.sescpantanal.com.br, link Oportunidades de Trabalho, onde constará a relação nominal, com 
as respectivas notas de provas.  
 
 

3.2 – Os candidatos aprovados no processo e classificados com média final igual ou superior a 7 
(sete), poderão ser convocados para admissão no prazo de 01 (um) ano, contados a partir da data 
de validade informada no comunicado do Resultado Final, podendo ser prorrogada por igual 
período ou cancelada a qualquer momento, conforme necessidade e conveniência da Estância 
Ecológica Sesc Pantanal. 

http://www.sescpantanal.com.br/
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3.3 – Na hipótese excepcional de haver um número de candidatos igual ou inferior a 05 (cinco), 
por vaga, aprovados na etapa de avaliação de conhecimentos específicos, poderá ser procedida a 
redução da nota mínima de 7 (sete) para 6 (seis), passando este índice a ser considerado para as 
demais etapas seletivas, a fim de ampliar a concorrência. 
 
3.4 – Para fim de ranking (posicionamento) de classificação, a média final de cada candidato 
obtida a partir da média de todas as notas das avaliações realizadas, não poderá ser inferior a 
7 (sete), podendo esse índice ser alterado mediante a hipótese do item 3.3.   
 
3.5 – Em caso de eventual anulação de questão(ões), o(s) ponto(s) correspondente(s) à(s) 
mesma(s) será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos. 
 
3.6 – Após todas as etapas concluídas, caso haja dois ou mais candidatos com a mesma nota 
final, serão observadas, em ordem crescente, os seguintes critérios para desempate: 
 

3.6.1 – Maior nota da avaliação de conhecimentos específicos; 
3.6.2 – Maior experiência anotada em CTPS ou declaração equivalente apresentada na 
etapa de avaliação técnica comportamental;  
3.6.3 – Maior idade. 

 
 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

4.1 – Serão eliminados, deste processo seletivo, independente da fase em que se encontrem os 
candidatos que: 

                   
4.1.1 Não apresentarem idade mínima de 18 anos completos no ato da inscrição;  
4.1.2 Não preencherem os requisitos do cargo; 
4.1.3 Prestar qualquer declaração falsa ou inexata ou, ainda, que não satisfaça a todas as 

condições estabelecidas neste documento, mesmo que o fato seja constatado 
posteriormente; 

4.1.4 Faltar a qualquer fase ou etapa do processo seletivo; 
4.1.5 Não cumprir todos os procedimentos estabelecidos neste descritivo de recrutamento 

e seleção. 
 

4.2 – Se ex-funcionários do Sesc ou Senac, poderá ser readmitido após habilitação no processo 
seletivo, desde que apresente as seguintes condições quanto ao motivo de desligamento: 

 
4.2.1 Pedido de demissão; 
4.2.2 Demissão sem justa causa por motivo de redução do quadro de pessoal, extinção de 

cargos ou setores; 
4.2.3 Não ter sido demitido por justa causa nos termos do art. 482 da CLT; 
4.2.4 Término de contrato de trabalho por prazo determinado, com exceção ao contrato de 

experiência rescindido pela Entidade por inadequação apurada em procedimento de 
avaliação de período experimental; 

4.2.5 Não ter aderido a programas de incentivo a demissões na Administração Nacional do 
Sesc ou ter recebido benefício de plano de previdência complementar privada 
(BrasilPrev) das Entidades. 
 

4.3 – Caso não atendam as condições do subitem 4.2, assim que seja apurada essa situação, o 
candidato será eliminado do processo seletivo. 
 
4.4 – Não poderão ser admitidos no Sesc, parentes até o 3º grau (afim ou consanguíneo) do 
Presidente, ou dos membros, efetivos e suplentes, do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal ou 
dos Conselhos Regionais do Sesc ou do Senac, servidores do Sesc ou Senac, bem como de 
dirigentes de entidades sindicais ou civis do comércio, patronais ou de empregados. A proibição é 
extensiva, nas mesmas condições, no caso de cônjuge/companheiro de servidores das Entidades 
elencadas; 



Página 4 de 9 

 

4.4.1 Compreende-se no impedimento: pais, avós e bisavós; filhos, netos e bisnetos; 
irmãos, tios e sobrinhos; cônjuge, sogros, cunhados, avós do cônjuge, sobrinhos e bisavós 
do cônjuge, madrasta, padrasto e enteados. 

 

4.4.2 O candidato que mesmo preenchendo as condições previstas neste descritivo, que 
venha a participar do presente processo seletivo, não poderá ser admitido no Sesc, assim 
que a condição de parentesco seja verificada. 

 
4.5 – O candidato que ocupar cargo, emprego ou função pública deverá apresentar, para fins de 
admissão na Estância Ecológica Sesc Pantanal, autorização prévia do titular do respectivo órgão 
ou autoridade correspondente. 
 

4.5.1 Na hipótese prevista no subitem 4.5, o candidato deverá, ainda, demonstrar a 
compatibilidade entre carga horária de trabalho a ser assumida na Estância Ecológica Sesc 
Pantanal e a do seu cargo, emprego ou função pública. 

4.6 – Todos os candidatos no ato da convocação para a admissão devem possuir em sua 
integralidade a documentação comprobatória dos pré-requisitos exigidos para o cargo, sob pena 
de eliminação no processo seletivo, nos termos dos itens 4.1.2, 4.1.3 e 4.1.5. 

4.7 – A Estância Ecológica Sesc Pantanal se reserva o direito de realizar diligências que julgar 
necessárias para verificar a veracidade dos documentos e das informações prestadas pelos 
candidatos. 
 

4.8 – Obedecendo a ordem de classificação, o candidato aprovado será convocado para assumir 
a vaga através de publicação de convocação, conforme item 4.13, e o mesmo terá o prazo de até 
03 dias úteis para se apresentar na Seção de Seleção e Desenvolvimento, situada na Av. Filinto 
Muller, 218, Jd. Aeroporto, Várzea Grande/MT, CEP: 78.110-300. Expirado esse prazo, o 
candidato ausente na convocação será considerado eliminado, e a Estância Ecológica Sesc 
Pantanal se reserva no direito de convocar o próximo classificado ou iniciar novo processo 
seletivo. 
 

4.9 – Serão eliminados do processo seletivo os candidatos convocados que não apresentarem, no 
prazo de 03 dias úteis, a documentação exigida para fins admissionais. 
 

4.10 – O contrato será regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, inclusive no que se 
refere ao prazo de experiência, bem como, pelas disposições regimentais e normas internas da 
Entidade. 

 
 

4.11 – A admissão estará condicionada a realização e a aptidão no exame médico admissional, 
em conformidade com o estabelecido no Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – 
PCMSO, em atendimento ao art.168 da CLT e, também da apresentação da documentação 
exigida no ato da admissão. 

 

4.12 – A aprovação no processo seletivo não gera compromisso de contratação por parte da 
Estância Ecológica Sesc Pantanal. 
  
4.13 – É de inteira responsabilidade dos candidatos se manterem informados acerca do processo 
seletivo, bem como das datas, horários e locais das etapas seletivas, assim como das notas, 
resultados e convocações nos endereços abaixo: 
 

 

 
 
 
 
 
    
 
 

Murais da Base Administrativa  
Av. Filinto Muller, 218 – Bairro: Jardim Aeroporto – Várzea Grande/MT 

Murais do Centro de Atividades de Poconé 
Rua Generoso Ponce, s/nº, Centro, Poconé/MT  

Murais do Hotel Sesc Porto Cercado 
Rodovia Poconé – Porto Cercado MT 370 km 43 Poconé/MT 

Em nosso site: www.sescpantanal.com.br, link Oportunidades de Trabalho. 

http://www.sescpantanal.com.br/


Página 5 de 9 

 

4.14 – A Estância Ecológica Sesc Pantanal se reserva no direito de proceder alterações neste 
processo seletivo, no que tange às etapas eliminatórias e/ou classificatórias, podendo fazer 
inclusões ou exclusões de avaliações, mantida a concorrência /igualdade do procedimento. Para 
tanto, divulgará a(s) alteração(ões) de inclusão(ões), conforme item 4.13, com 2 (dois) dias de 
antecedência à sua realização. 
 

4.15 – É de total responsabilidade do candidato, o custeio de despesas com deslocamento, 
acomodação e alimentação, na ocasião de sua participação nas diversas etapas do processo 
seletivo. 
 

4.16 – A Estância Ecológica Sesc Pantanal poderá cancelar o presente processo seletivo, em 
qualquer fase que se encontre, por decisão motivada e justificada. 
 
4.17 – A participação do candidato no processo seletivo implicará no seu pleno conhecimento e 
aceitação das normas e condições estabelecidas neste Descritivo de Recrutamento e Seleção, 
das quais não poderá alegar desconhecimento, sendo, igualmente, de sua responsabilidade o 
acompanhamento, conforme item 4.13, onde todas as informações acerca do presente processo 
seletivo serão devidamente divulgadas. 
 
4.18 – Qualquer pedido de esclarecimento acerca de eventuais dúvidas afetas ao presente 
processo seletivo deverá ser encaminhado por escrito para a Seção de Seleção e 
Desenvolvimento, situado na Av. Filinto Muller, 218, Jd. Aeroporto, Várzea Grande/MT, CEP: 
78.110-300, ou por fax (65) 3688-2047, ou para o endereço eletrônico 
processoseletivo@sescpantanal.com.br, até 02 (dois) dias úteis após a data de divulgação de seu 
resultado. 
  

4.18.1 Não sendo feito nesse prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são claros e 
precisos para permitir a plena participação no Processo Seletivo, não cabendo 
manifestações futuras. 

 

4.19 – A Direção do Sesc interpretará e dará solução aos casos omissos relativos a este processo 
seletivo. 

 
4.20 – Faz parte integrante deste descritivo de recrutamento e seleção os seguintes documentos: 
 

  4.20.1 – Anexo I – Descrição do Cargo e Requisitos Básicos de Participação. 
4.20.2 – Anexo II – Avaliação de Conhecimentos Específicos – Conteúdo Programático e 
Bibliografia Sugerida. 
4.20.3 – Anexo III – Declaração. 

 
 
Várzea Grande, 06 de março de 2017. 

 
 

mailto:processoseletivo@sescpantanal.com.br
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ANEXO I 
 
Departamento Nacional 
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Estância Ecológica Sesc Pantanal 

DDD EEE SSS CCC RRR III ÇÇÇ ÃÃÃ OOO    DDD OOO    CCC AAA RRR GGG OOO    

Cargo 
 ASSESSOR TÉCNICO I – ENGENHEIRO CIVIL 

Lotação 
GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

A
T

R
IB

U
IÇ

Õ
E

S
 

DESCRIÇÃO DETALHADA (Especificar, detalhadamente, as atribuições pertinentes à função.) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERAÇÔES E PROJETOS: 

 Executar projetos de investimento na construção, reforma ou conservação das Unidades, instalações e equipamentos da 
Estância Ecológica Sesc Pantanal;  

 Elaborar, coordenar ou assistir a elaboração de anteprojetos, projetos, especificações e orçamentos prévios de obras de 
construção e/ou reforma, instalações prediais e equipamentos, ambientação e/ou decoração, paisagismo ambiental, 
jardins, trilhas, estradas, cercas e aceiros;  

 Elaborar laudos e pareceres sobre aquisições e alienações imobiliárias, concorrências e vistorias;  

 Fiscalizar as construções e reformas sob contratos de empreitada; organizar e manter atualizado o cadastro imobiliário 
da Estância Ecológica Sesc Pantanal; 

 Elaborar pareceres técnicos de licitações e editais, reajustamentos contratuais, solicitações de apoio técnico e 
financeiro, bem como relatórios e laudos técnicos em sua área de especialidade; 

 Prestar consultoria técnica;  

 Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento de obras de construção e reforma; 

 Controlar a qualidade da obra, prazos, medições e pagamentos;  

 Aceitar ou rejeitar materiais e serviços;  

 Desenvolver, acompanhar e analisar projetos de instalações complementares e cálculo estrutural, em todos os níveis 
(estudo preliminar/anteprojeto/executivo/legal);  

 Planejar, organizar, analisar e controlar projetos da área de construção civil, inerentes às atribuições do cargo;  

 Realizar investigações e levantamentos técnicos;  

 Definir metodologia de execução, elaborar cronogramas, revisar projetos, especificar equipamentos, materiais e 
serviços; orçar a obra, compor custos unitários de mão de obra, equipamentos, materiais e serviços;  

 Apropriar custos específicos e gerais da obra;  

 Trabalhar segundo normas técnicas de segurança, qualidade, produtividade, higiene e preservação ambiental; 
desempenhar quaisquer outras atribuições que, pela sua natureza, possam incluir-se em sua esfera de competência. 

 

    MANUTENÇÂO E CONSERVAÇÃO: 

 Observar e manter, permanentemente, o bom funcionamento das instalações elétricas, hidráulicas, de refrigeração, 
climatização e som dos prédios que compõem a Estância Ecológica Sesc Pantanal;  

 Acompanhar e fiscalizar os serviços de construção, conservação e reparos de pintura, marcenaria, funilaria, 
serralharia, pedreiro, elétrica, hidráulica, som e lógica;  

 Verificar as condições de operação das pistas de pouso da Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN Sesc-
Pantanal e do Parque Sesc Baía das Pedras - PSBP;  

 Observar permanentemente a manutenção dos jardins, gramados, sistemas de irrigação, hortas, áreas arbóreas, 
trilhas, estradas e pontes;  

 Propor reparo nos sistemas de tratamento de água e dos efluentes, a fim de mantê-los em boas condições de 
operação; desempenhar quaisquer outras atribuições compatíveis com a natureza da função. 

REQUISITOS BÁSICOS 
  Superior completo em Engenharia Civil com CREA ativo*; 

 Pós-Graduação ou especialização concluída na área de formação ou afetas a sua atuação profissional; 

 Experiência consistente na área de construção civil comprovada em carteira ou contrato de trabalho; 

 Desejável conhecimento em autocad, excel avançado, e programa de orçamento de obras e serviços. 
 

* O CREA deverá estar ativo no ato da admissão. 

O   OUTRAS CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

 

 

 Observância às normas de segurança e/ou higiene adotadas pela Estância Ecológica Sesc Pantanal; 

 Uso obrigatório de uniformes e EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) e 
EPC’s (Equipamentos de Proteção Coletivos); 

 Disponibilidade para viagens; 

 Disponibilidade para trabalhos diurnos, noturnos, em fins de semana, feriados e pernoites nas Unidades 
Operacionais da Estância Ecológica Sesc Pantanal; 

 Folga semanal conforme escala de trabalho; 

 Atuação em todas as Unidades Operacionais da Estância Ecológica Sesc Pantanal, nos municípios: Poconé, 
Várzea Grande, Barão de Melgaço e Rosário Oeste. 
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ANEXO II 
 
Departamento Nacional 
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Estância Ecológica Sesc Pantanal 

AAA VVV AAA LLL III AAA ÇÇÇ ÃÃÃ OOO    DDD EEE    CCC OOO NNN HHH EEE CCC III MMM EEE NNN TTT OOO SSS    

EEE SSS PPP EEE CCC ÍÍÍ FFF III CCC OOO SSS    

Cargo Lotação 
ASSESSOR TÉCNICO I – ENGENHEIRO CIVIL GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

 
 

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  
 
PROGRAMAÇÃO, CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS: Orçamento e composição de 
custos, levantamento de quantitativos, planejamento e controle físico-financeiro. Acompanhamento e 
aplicação de recursos (vistorias, emissão de faturas, controle de materiais). Critérios de medição de obras. 
BDI e encargos sociais incidentes em orçamentos de obras. Elaboração de cronograma de obras. 
 
EDIFICAÇÕES: Engenharia e Arquitetura residenciais (residências isoladas, edifícios de apartamentos, 
condomínios horizontais e verticais, habitação social). Noções gerais de engenharia e arquitetura de 
edificações para os usos: administrativo, educacional, esportivo, turístico e cultural. Sondagem e 
fundações. Estrutura. Instalações elétricas. Instalações hidrossanitárias. Prevenção e combate a incêndios. 
Conforto ambiental nas edificações (térmico, acústico e luminoso). Memorial descritivo e especificações 
técnicas de materiais e serviços. Acessibilidade. Noções de patrimônio histórico e de legislação urbanística. 

 

SANEAMENTO AMBIENTAL: Sistemas de abastecimento de água (captação, tratamento, transporte e 
distribuição). Sistemas de esgotamento sanitário (coleta, tratamento e lançamento). Coleta, tratamento e 
disposição de resíduos sólidos. Sistemas de drenagem urbana. 
 
PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA: Noções de legislação e instrumentos urbanísticos. Sistema 
Viário (caracterização e hierarquização de vias). Transporte Público (modais, planejamento e operação, 
estudos de viabilidade). 
 
URBANIZAÇÃO: Parcelamento do solo (condições e restrições para parcelamento). Infraestrutura para 
urbanização de glebas (abertura de vias, abastecimento de água, esgoto sanitário, pavimentação, 
drenagem, rede de distribuição de energia e iluminação pública). Noções de sistema cartográfico e de 
geoprocessamento. Acessibilidade a deficientes. 

 

GESTÃO DE MANUTENÇÃO PREDIAL: Tipos de Manutenção (preditiva, preventiva, corretiva). 
Engenharia de Manutenção. Indicadores de Performance de Manutenção. Manutenção e gestão de ativos 
patrimoniais. 
 
MEIO AMBIENTE: Licenças ambientais. Outorgas para uso de recursos hídricos. Áreas de proteção 
permanente e de proteção ambiental. 
 
GESTÃO DE PROJETOS: Conceito de projeto, programa e processo. Gerenciamento de escopo, tempo, 
custos, qualidade, aquisições e recursos humanos alocados em projetos. Noções básicas de riscos. 
Métricas de desempenho do projeto. 
 
         20 (vinte) Questões objetivas de conhecimentos específicos + Redação 
     
         Nota da avaliação escrita = questões objetivas + redação. 
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ANEXO II 
 
Departamento Nacional 
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Estância Ecológica Sesc Pantanal 

AAA VVV AAA LLL III AAA ÇÇÇ ÃÃÃ OOO    DDD EEE    CCC OOO NNN HHH EEE CCC III MMM EEE NNN TTT OOO SSS    

EEE SSS PPP EEE CCC ÍÍÍ FFF III CCC OOO SSS  

Cargo Lotação 
ASSESSOR TÉCNICO I – ENGENHEIRO CIVIL GERÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 
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 Projeto e Execução de Estruturas de Concreto Armado. Autor: Francisco Paulo Graziano. Edição: 1ª 
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 Instalações Hidráulicas e o Projeto de Arquitetura - 7ª Edição Revista Ampliada e Atualizada. Autor: Roberto de Carvalho 
Júnior. Editora: Edgard Blücher 
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 Manual do Arquiteto - Planejamento, Dimensionamento e Projeto - 3ª Ed. Autor: Littlefield, David. Editora: Bookman 

 Mestre de Obras - Gestão Básica Para Construção Civil. Autor: Ribeiro Barbosa, Adriano Aurélio; Alves Salvador Filho, 
José Américo; Costa Moraes, Roberto; Lemes Soares Pontes, Tânia Cristina; Salgado, Julio. Editora: Erica 
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 NBR 6118/2014 – Projeto de estruturas de concreto — Procedimento. 
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Recomendamos o estudo do conteúdo acima especificado, em fontes bibliográficas ou de quaisquer outros 
materiais atualizados. 
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ANEXO III 
 

      DECLARAÇÃO 
 
 

Eu, .................................................................................................................................,  

Brasileiro(a), natural de......................................................................................., 

.................................., RG..............................., CPF.........................................., residente 

na....................................................................................................................  

............................................................................................................................. declaro: 

 

 Não ter antecedentes criminais em qualquer Estado da Federação. 

 

 Caso o cargo a que concorro necessite de registro em Conselho de Classe ou 

equivalente, afirmo que minha conduta é pautada de acordo com as normas 

éticas do referido Conselho a que pertenço. 

 

 Também, caso ocupe cargo, função ou emprego público, declaro para fins de 

admissão na Estância Ecológica Sesc pantanal, que possuo autorização 

necessária para exercer as funções no Sesc, em atendimento ao artigo 41, §2º do 

Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto 61.836/67. 

 

(   ) Ocupo cargo, função ou emprego público. 

(   ) Não ocupo cargo, função ou emprego público. 

 

Assim, por ser verdade a presente declaração, assino-a para todos os efeitos legais. 

 

 

........................................, ............. de ....................................... de 20......... . 
 
 

 
 
 
 

_____________________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 
 
 
 
 
 
 


