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PROCESSO SELETIVO Nº 06/2021 

AUXILIAR DE PARQUE 

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 07 DE OUTUBRO DE 2021 (QUINTA-
FEIRA), conforme informações abaixo: 

 

LOCAL DA ENTREVISTA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL: A prova será realizada no Parque Sesc 
Serra Azul, em Rosário Oeste/MT.  

 
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);  

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

conforme os requisitos básicos, constantes no Anexo I; 

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

assinada. 
 

* Todos os candidatos deverão utilizar máscaras de tecido/cirúrgica durante todo o período que 

se encontrarem dentro das dependências do Sesc Pantanal.  
 

 

NOME 
HORÁRIO 

LOCAL 

01 ALISSON DA SILVA FRANÇA 10h30 

02 REGINALDO CASSIMIRO DA SILVA 11h 

 
 

TRANSPORTE:  

Aos candidatos que residirem em Bom Jardim – Nobres/MT, será disponibilizado transporte, com saída em 
frente à Escola Municipal Zeferino Dorneles Costa (Distrito de Bom Jardim - Nobres/MT) às 10h do dia 
07/10/2021. 

Os candidatos deverão entrar em contato através do e-mail processoseletivo@sescpantanal.com.br, ou 
telefone (65) 3688-2065/2020, até dia 04/10/2021, às 12h, para realizar o agendamento do transporte.  

Os candidatos que utilizarem o transporte fornecido pelo Sesc Pantanal deverão ter disponibilidade integral 
na data de sua avaliação (das 10h às 17h). 

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/MT, 30 de setembro de 2021. 

                                                                  Núcleo de Recursos Humanos 
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