
 

Página 1 de 1 
  

 

PROCESSO SELETIVO Nº 04/2021 

CABELEREIRO/MANICURE 

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 06 
DE JULHO DE 2021 (TERÇA-FEIRA), conforme informações abaixo: 

 

Os candidatos deverão comparecer com, no mínimo, 30 minutos de antecedência munidos de original e 

cópia de: 

• Documento de identificação oficial com fotografia recente; 

• Fotografia 3X4 recente; 

• Comprovante de escolaridade (serão considerados declaração de conclusão homologada ou 

diploma);  

• Comprovante de curso técnico ou profissionalizante nas áreas de atuação (serão considerados 
declaração de conclusão homologada ou diploma);  

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

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

assinada. 

 

NOME 
HORÁRIO 

LOCAL 

01 ANA CRISTINA MORALES 14h 

02 ERITA CARDOSO AGUERO 14h30 

03 IVANETE GOMES DA SILVA 15h 

04 LILIAN GONÇALVES MUNIZ 15h30 

05 PATRICIA VIRGINIA VIANA CASTRO 16H 

 
 

LOCAL DA ENTREVISTA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL: Sesc Poconé - Endereço: Av. Generoso Ponce, s/nº - 
Centro - Poconé – MT.  

 

TRANSPORTE:  

Aos candidatos que residem em Cuiabá ou Várzea Grande, será disponibilizado transporte, com saída da 
Base Administrativa (Av. Filinto Muller, 218, Jd. Aeroporto, Várzea Grande/MT) às 8h, e retorno previsto 
para às 17h. 

 
Os candidatos deverão entrar em contato através do e-mail processoseletivo@sescpantanal.com.br, ou 
telefone (65) 3688-2018/2065, até dia 05/07/2021, para realizar o agendamento do transporte.  
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. 
 
 
* Todos os candidatos deverão utilizar máscaras de tecido/cirúrgica durante todo o período que se 
encontrarem dentro das dependências do Sesc Pantanal.  

 
 

Várzea Grande/MT, 02 de julho de 2021. 

                                                                  Núcleo de Recursos Humanos  
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