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PROCESSO SELETIVO Nº 04/2020 
 

MONITOR AMBIENTAL I 
 

CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO PRÁTICA 
 

O Polo Socioambiental Sesc Pantanal, órgão da Administração Nacional do Serviço Social do Comércio, 

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

etapa da avaliação prática, a realizar-se em 17 DE NOVEMBRO DE 2020 (terça-feira), às 10h, conforme 

informações abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCAL DA PROVA: Sesc Poconé - Endereço: Av. Generoso Ponce, s/nº - Centro - Poconé - 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;   

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

• 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;  

• Máscara de Tecido/Cirúrgica - Todos os candidatos deverão utilizar máscaras durante todo o período 
que se encontrarem dentro do prédio.  

 
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) 3688-2065, até dia 12/11/2020, 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. 
 

 
Várzea Grande, 05 de novembro de 2020. 

                                                                     Núcleo de Recursos Humanos 

     NOME 

01 AILTON AUGUSTO FAGUNDES DA SILVA 

02 ANA CELINA DA SILVA CORREA 

03 ANIELLY CRISTINE PRADO DE ABREU 

04 CLEIDIANE RONDON FURTADO 

05 HAIRON FREITAS MONTEBELER 

06 LUCIENE DE MELLO TAQUES 


