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PROCESSO SELETIVO Nº 14/2020 

TERAPISTA 

CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 
 

O Polo Socioambiental Sesc Pantanal, órgão da Administração Nacional do Serviço Social do 
Comércio, Instituição de Direito Privado, sem fins lucrativos, torna pública a relação de 
candidatos convocados para a etapa de entrevista técnica/comportamental, a realizar-se em  
14 DE MAIO 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 12/05/2021 para alinhamento 

dos detalhes, pelos telefones (65) 3688-2065 / 2020.  

 

Os candidatos deverão enviar no e-mail processoseletivo@sescpantanal.com.br, com pelo 

menos um dia útil de antecedência da data da entrevista, a cópia dos seguintes documentos: 

• Documento de identidade com foto; 

• Certificado do Ensino Médio;  
• Certificado de Curso Técnico ou Profissionalizante na área; 

• Carteira, contrato ou declaração de trabalho, comprovando experiência profissional exigida; 

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

 
 

NOME 
HORÁIO 
LOCAL 

01 ADRIANA SOARES PROVENSI 8h30 

02 ALINE FABIANA PEREIRA DE LIMA 9h 

03 CRISLAINE DE MOURA DALLA NORA 9h30 

04 FERNANDA GOMES DUARTE 10h 

05 RICARDO DE CAMPOS RODRIGUES 10h30 

06 ROMARIA DE ABREU MORAIS CHERDA 11h 

07 SILMARY REGINE DE OLIVEIRA AGUAIR 11h30 

 
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; 
• 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/MT, 10 de maio de 2021. 
                                                                  Núcleo de Recursos Humanos  


