
 

Página 1 de 2 
  

 

 

 
PROCESSO SELETIVO Nº 15/2020 

 

JOVEM APRENDIZ – SESC POCONÉ – POCONÉ/MT 
 
 

 

CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA INDIVIDUAL 
 

 

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 entrevista individual, a realizar-se em 8 DE JANEIRO DE 2021 
(SEXTA-FEIRA), conforme informações abaixo:   
 
Em virtude da Pandemia da COVID-19, a entrevista será realizada através da ferramenta Microsoft 
Teams. Pedimos que os candidatos entrem em contato conosco, até o dia 05/01/2021 para 
alinhamento dos detalhes, pelos telefones (65) 3688-2020.  
 
Aos candidatos que não possuírem acesso à internet, será disponibilizada uma sala com 
computador no Sesc Poconé, para realização da entrevista. Os candidatos que tenham interesse 
em utilizar a sala, deverão comunicar o Sesc Pantanal, através do telefone (65) 3688-2020 ou e-
mail processoseletivo@sescpantanal.com.br, até o dia 05/01/2021. Informamos que será 
obrigatório o uso de máscara durante todo o período que permanecerem na unidade.  
 
Os candidatos deverão enviar no e-mail processoseletivo@sescpantanal.com.br, com pelo 
menos uma hora de antecedência do horário da entrevista, a cópia dos seguintes 
documentos: 

• Documento de identificação oficial com fotografia recente; 

• Fotografia 3X4 recente; 

• Diploma de formação do Ensino Médio (frente e verso);  

• Carteira de trabalho; 

• Caso for dependente de comerciário, deverá apresentar a carteira do Sesc com validade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pedimos atenção às seguintes orientações: 

• Escolha um local bem iluminado, silencioso e sem interrupções; 

• As entrevistas serão realizadas somente no dia e horário agendados, não havendo 

possibilidade de serem feitas em outro momento; 

• O candidato que não participar da entrevista será desclassificado do processo seletivo; 

 

 

NOME 
HORÁRIO 

LOCAL 

01 ANA ELISA BOTELHO COSTA MARQUES 9h 

02 DAIANE MARIA DA SILVA 9h20 

03 EDUARDA MARIA ARRUDA SANTOS DE SIQUEIRA 9h40 

04 IASMIN BERENICE DA SILVA 10h 

05 INGRE MECÁRIA COIMBRA DA SILVA 10h20 

06 LAURA FRANCISCA DA SILVA 10h40 

07 LUNNA GABRIELLE RODRIGUES ALBINO 11h 

08 MIRELLE GOMES PINTO 11h20 
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• Sugerimos o preparo dos equipamentos a serem utilizados para realização da entrevista, 

com antecedência mínima de 15 minutos, para evitar problemas de acesso ou atrasos, 

que podem acarretar a desclassificação; 

• Certifique-se da adequação dos equipamentos que serão utilizados para realização da 
entrevista, pois o Sesc Pantanal não se responsabilizará por problemas de ordem técnica 
dos computadores, conexão de internet, congestionamento das linhas de comunicação, 
bem como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados;  

• Durante a realização da entrevista é obrigatório que os recursos de áudio e vídeo estejam 
habilitados, a todo momento, sob pena de eliminação no processo seletivo. 

 

 

 

 

 

Várzea Grande, 30 de dezembro de 2020.  

Núcleo de Recursos Humanos  
 
 
 
 


