SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL ALAGOAS
CRIAR SESC E COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE - PCG

EDITAL 01/2021 - PCG/SESC/AL/2021 – PROGRAMA EDUCAÇÃO - PROJETO CRIAR SESC
A Diretora do Departamento Regional do Serviço Social do Comércio/Sesc – Administração Regional no
Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO o processo seletivo para ingresso nas
vagas para o PROJETO CRIAR SESC – Unidades Sesc Arapiraca, Palmeira dos Índios e Teotônio
Vilela, pertencentes ao Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG, obedecidas as normas e
disposições contidas neste edital, bem como Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto 61.836/67, de
5/12/1967 e alterações, e Resolução Sesc 1.166/2008.
1. DO PROGRAMA:
1.1. O Programa de Comprometimento e Gratuidade, doravante denominado PCG, destina-se
prioritariamente aos Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e seus dependentes, seguido de
estudantes da Educação Básica da rede pública, e público em geral (obedecendo ao número de vagas
disponíveis a estes), todos de baixa renda – cuja renda familiar bruta mensal não ultrapasse o valor de três
salários mínimos nacionais, conforme anexo da Resolução Sesc 1.166/2008 e conforme Protocolo de
Compromisso firmado entre o Ministério da Educação – MEC, o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE,
o Ministério da Fazenda – MF, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC,
o Serviço Social do Comércio – Sesc e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac.
2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
2.1. O Processo Seletivo de concessão de vagas para o Projeto Criar Sesc - PCG é regido por este Edital.
2.2. A matrícula dos candidatos, para preenchimento das vagas do CRIAR SESC / PCG, objeto deste
Edital, é realizada a partir das informações prestadas pelo seu responsável, em formulários que serão
disponibilizados na Secretaria das Unidades Sesc Ler Arapiraca, Palmeira dos Índios e Teotônio Vilela, no
horário de 08h às 11h e das 14h às 17h.
2.3. A análise das informações fornecidas pelo responsável é feita com base nos critérios estabelecidos no
Decreto 61.836/67, de 5/12/1967 e alterações, no Protocolo de Compromisso e na documentação
apresentada pelo interessado no prazo e local previstos neste Edital.
2.4. A matrícula para vaga no CRIAR SESC / PCG, se fará por meio de preenchimento e assinatura da

Ficha de Aluno,Termo de Auto Imagem, Autodeclaração acerca de sua condição econômica (renda familiar)
e do atendimento aos pré-requisitos para ingresso no Projeto CRIAR SESC / PCG, comprometendo-se a
disponibilizar dados corretos e verdadeiros, sob pena de falsidade, nos termos da lei.

2.5. A documentação exigida na matrícula será de obrigatoriedade do responsável pelo aluno (CRIAR
SESC ) e deverá ser entregue no prazo estabelecido. Havendo qualquer irregularidade nos documentos
apresentados, o aluno terá seu processo cancelado, imediatamente, pela Instituição.
2.6. As vagas destinadas ao Processo Seletivo do CRIAR SESC/ PCG, neste, serão preenchidas
obedecendo rigorosamente a quantidade de vagas, repassadas automaticamente ao próximo aluno, até que
se complete o total de vagas previstas no PCG.
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3. DA MATRÍCULA:
3.1. Antes de efetuar a matrícula no CRIAR SESC / PCG,o responsável do candidato deverá conhecer o
Edital e estar ciente de todos os requisitos exigidos para pleitear a vaga.
3.2. A matrícula no processo seletivo do PCG, será presencial, devendo ser realizada pelo responsável legal,
nas respectivas Unidades do Sesc Ler Arapiraca, Sesc Ler Palmeira dos Índios e Sesc Ler Teotônio Vilela.
4. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA MATRÍCULA:
a) Os alunos que participarão do Projeto devem possuir renda familiar bruta de até três salários mínimos
nacionais e estarem devidamente matrículados na rede pública de ensino e / ou dependente de comerciário
que se enquadrem no PCG.
b) Crianças matriculadas regularmente no Ensino Fundamental (1º ao 6º ano) filhos de comérciarios de
escolas públicas e/ou privadas, desde que, possuam renda familiar bruta de até três salários mínimos
nacionais.
5. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA NO PCG
5.1. No ato da matrícula o responsável legal deverá apresentar os seguintes documentos:
a) Cópia certidão de Nascimento do aluno;
b) Declaração escolar do aluno;
c) Cópia e originais do CPF do aluno;
d) Cópia e originais do CPF e RG do responsável legal;
e) Cópia e comprovante de residência com emissão inferior a 60 dias, em nome de um dos responsáveis
legais (ou ascendentes avós/avôs) ou de terceiro mediante contrato de locação ou declaração da pessoa em
nome de quem está a fatura, informando que o responsável do candidato mora no endereço. Entende-se por
comprovante de residência as faturas de luz, água, telefone, extrato de banco, correspondência de lojas e
cartão de crédito, que conste o nome e o endereço do responsável legal.
f) Documento que comprove deficiência física ou mental do aluno, quando for o caso.
g) Documento que comprove alergia alimentar.
h) 1 Fotos ¾.
5.2. A documentação a ser apresentada pelo responsável legal e o preenchimento dos documentos referidos,
serão de total obrigatoriedade do responsável pelo aluno.
5.3. Verificada qualquer irregularidade na documentação ou nas informações prestadas o pedido de
matrícula será cancelado.
5.4. A matrícula é obrigatória e será realizada presencialmente, nas dependências da Unidade Sesc
Arapiraca, Unidade Sesc Ler Palmeira dos Índios e Unidade Sesc Ler Teotônio Vilela, conforme este edital,
mediante:
a) O preenchimento da Ficha de Matrícula do Aluno e Formulário de Autodeclaração de Renda Bruta

Familiar do Programa de Compromotimento e Gratuídade (PCG), será disponibilizado no anexo I desse
Edital para Arapiraca, anexo II para Unidade Sesc Ler Palmeira dos Índios e anexo III para Unidade Sesc Ler
Teotônio Vilela (Imprimir em folha A4 frente e verso).
6. DA REMATRÍCULA E/OU PERMANÊNCIA NO PROGRAMA:
6.1. A manutenção da gratuidade estará condicionada a:
a) Frequência mínima anual de 75%;
b) O formulário de renda bruta familiar terá validade de acordo com a natureza e especificidade de cada
serviço, desde que haja permanência da condição de baixa renda, limitado ao ano civil.
c) Conhecer e cumprir as regras estabelecidas.
d) Frequentar o projeto e cumprir a carga horária estipulada.
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
7.1. Não serão recebidos documentos incompletos, nem fora dos prazos estabelecidos, independente da
justificativa.
7.2.A gratuidade do PROJETO CRIAR SESC /PCG oferecida neste Edital será garantida durante todo o
exercício de 2021, ressalvada a ocorrência de evento que impossibilite a sua manutenção.
7.3. Cabe ao responsável, acompanhar todos os atos deste edital e comunicados, publicados e/ou divulgados
na internet, no endereço eletrônico www.sescalagoas.com.br e no Quadro de Avisos das Unidades Sesc
Arapiraca, Unidade Sesc Ler Palmeira dos Índios e Unidade Sesc Ler Teotônio Vilela.
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8.QUADRO DE VAGAS
8.1Serão oferecidas vagas a candidatos na categoria público em geral, que atenda aos requisitos deste Edital;
8.2Segue no quadro abaixo, o número de vagas a serem preenchidas por este edital para Criar Sesc.
QUANTITATIVO E OFERTA DE VAGAS - CRIAR SESC ARAPIRACA

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EFETIVAÇÃO DAS MATRÍCULAS

DIVULGAÇÃO DO EDITAL

Unidade Sesc Ler Arapiraca
Rua Manoel Cazuza, s/n, Bairro:
Santa Edwgens Arapiraca-AL,
CEP: 57.310-320 Tel. (82) 34822405/3482-2426

Quantidade de
turmas

4

Local

www.sescalagoas.com.br

04 de janeiro 2021
Crianças matriculadas regularmente no Ensino Fundamental (1º ao 6º ano) filhos de comérciarios de escolas
públicas e/ou privadas, desde que, possuam renda familiar bruta de até três salários mínimos nacionais.

PRÉ-REQUISITOS

UNIDADE SESC LER
ARAPIRACA
1º e 2 ANOS

HORÁRIO

REMATRÍCULA

MATRÍCULA

VAGAS TOTAIS

8h às 11h

14

11

25

3º ANO

8h às 11h

25

0

25

4º ANO

8h às 11h

25

0

25

5º e 6º ANOS

8h às 11h

24

1

25

Total de vagas

100
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QUANTITATIVO E OFERTA DE VAGAS - CRIAR SESC PALMEIRA DOS ÍNDIOS

UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EFETIVAÇÃO DAS
MATRÍCULAS

DIVULGAÇÃO DO EDITAL

Quantidade de turmas

3

Local

www.sescalagoas.com.br

04 de janeiro 2021
Crianças matriculadas regularmente no Ensino Fundamental (1º ao 6º ano) filhos de comérciarios de escolas públicas e/ou
privadas, desde que, possuam renda familiar bruta de até três salários mínimos nacionais.

PRÉ-REQUISITOS

UNIDADE SESC LER
PALMEIRA DOS ÍNDIOS
1º e 2 ANOS
3º e 4 ANOS
5º e 6º ANOS

Unidade Sesc Ler Palmeira dos
Índios
Rua Genésio Moreira, 1181,
Bairro São Francisco, Cep:
57.602-270, Cidade P. dos
Índios
Telefone:3421-6269

HORÁRIO

REMATRÍCULA

MATRÍCULA

VAGAS TOTAIS

08h às 11h
08h às 11h
14h às 17h

8
24
6

17
1
19

25
25
25
75

Total de vagas
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QUANTITATIVO E OFERTA DE VAGAS - CRIAR SESC TEOTÔNIO VILELA
UNIDADE RESPONSÁVEL PELA EFETIVAÇÃO DAS
MATRÍCULAS

Rua em Projeto, s/n,
Loteamento Parque do Futuro I,
São Jorge, Teotônio Vilela
Telefone:3543-3346

DIVULGAÇÃO DO EDITAL

04 de janeiro 2021

Quantidade de turmas
1

www.sescalagoas.com.br

Local

Crianças matriculadas regularmente no Ensino Fundamental (1º ao 6º ano) filhos de comérciarios de escolas públicas e/ou
privadas, desde que, possuam renda familiar bruta de até três salários mínimos nacionais.

PRÉ-REQUISITOS

UNIDADE SESC LER
TEOTÔNIO VILELA
3º e 4 ANOS

HORÁRIO

REMATRÍCULA

MATRÍCULA

VAGAS TOTAIS

14h às 17h

15

10

25
25

Total de vagas
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9. CRONOGRAMA
ETAPAS
Divulgação do Edital

Rematrícula (veteranos)
Matrícula (novos alunos)

Reunião com os pais
Início das aulas

DATA

HORÁRIO

LOCAL

04 de janeiro de
2021

08:00

11 a 19 de janeiro
2021

08h às 11h
14h às 17h

20 janeiro a 05 de
fevereiro 2021

08h às 11h
14h às 17h

www.sescalagoas.com.br

Sesc Arapiraca, Palmeira dos Índios e Teotônio
Vilela

7 de fevereiro de
19h às 21H
2021
8 de fevereiro de 2021

Sesc Arapiraca, Palmeira dos Índios e
Teotônio Vilela
Sesc Arapiraca, Palmeira dos Índios e
Teotônio Vilela
Sesc Arapiraca, Palmeira dos Índios e
Teotônio Vilela

Maceió, 23 de Dezembro de 2020.
Taciana Lira Santos
Coordenadora Estadual Sesc Ler

Carlos Alberto Marques Pessoa Junior
Gerência da Unidade Sesc Arapiraca

Clea Costa do Nascimento
Diretora de Programas Sociais – Sesc/AL

Maria Ivanilda da Silva
Diretora Regional – Sesc/AL

ANEXO I
FICHA DE MATRÍCULA CRIAR SESC - 2021
UNIDADE SESC LER ARAPIRACA
Rua Manoel Francisco Cazuza S/N Santa Edwiges, Arapiraca-AL
Processo de autorização em tramitação na Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas; Ato n° 18000-00359987/2003, de 01/12/2003

Aluno(a): _____________________________________________________________________
Turma matriculada no SESC: ____________________________ Turno: __________________
Data de Nascimento: __/__/____ Idade: ___________ Sexo: ( ) Masculino. ( ) Feminino
Filiação
Pai: ________________________________________________Profissão: _________________
Mãe: _______________________________________________Profissão: _________________
Nacionalidade: __________________ Estado: _____________ Cidade: ___________________
RG ________________ Órgão Emissor: __________UF: _____ Expedida em: ___/___/______
CPF: ________________________________________________________________________
Endereço completo: ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ponto de referência: ____________________________________________________________
Telefones para contato: __________________________________________________________

Deficiência/Qual? _____________________Plano de Saúde?Qual?________________
Alergias a medicamentos? _________________________________________________
Renda Familiar:
( ) Sem renda (

) Menos de 01 salário (

) 1 a 2 salários (

) até 03 salários

Instituição que estuda: ____________________________________________________
Ano:__________ Turno: __________ Fone: _____________ ( ) Pública ( ) Privada
Autorização de saída do aluno
( ) Sozinho;
( ) Com os pais;
( ) Transporte escolar;
( ) Acompanhado de familiar: _________________________
( ) outros: ________________________________________

Autorização de Uso de Imagem e Voz
Autorizo ao SESC Alagoas, estabelecimento inscrito com CNPJ Sob o Nº 04.342.459/0001-24, situada a
Rua Pedro Paulino, nº 40, Bairro: Poço, Maceió-AL, a utilização gratuita da imagem, voz e produção de
imagem e resultado acadêmico do estudante.
Para livre edição e veiculação, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a saída do estudante da escola, sem
limitação de território, números de cópias, mídias (inclusive impressa), meios e modos de reprodução,
exibição, difusão e transmissão audiovisual existente (incluído, mas não restrito a cinema, televisão por ondas
hertzianas, cabo MMDS, satélite, mídias alternativas, mídias impressas etc), ou a serem criados, bem como
making of de referido comercial, de forma irrevogável e irretratável, na produção de eventuais matérias
jornalísticas, programas de rádio e televisão, edição de revistas, fitas e CDs, homapage e outros veículos
oficiais do SESC Alagoas, para fins exclusivos de divulgação da atuação pedagógica da instituição e de suas
atividades, sendo certo tal autorização não importa em ter direito de receber qualquer importância a título de
indenização, participação ou a que título for.
( ) Sim
( ) Não

__________________________________________
Assinatura dos Pais/ Responsáveis do Aluno

__________________________________________
Secretário Escolar/ Funcionário da Unidade

Arapiraca - AL ______ de ____________________ de ________.

SESC – Serviço Social do Comércio | Administração Regional no Estado de Alagoas | www.sescalagoas.com.br
Rua Pedro Paulino, nº 40 - Poço - Maceió/AL CEP. 57025-340 Tel. (82) 2123-2440 Fax (82) 3221-4532

Formulário de Autodeclaração de Renda Bruta Familiar
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)
Dados do candidato quando menor de 18 anos
Nome:
Idade:
RG:
Naturalidade:

Sexo:
CPF:
Nacionalidade:

É portador de alguma necessidade especial?
Se sim, qual?
Física/Motora
Trabalha?
Sim
Se sim, em que?

Sim
Visual

Não
Auditiva

Mental

Não

Participa de outra Atividades do PCG?
Se sim, qual?
Já participou do PCG antes?

Sim

Sim

Não

Não

Dados do responsável e/ou candidato quando maior de 18 anos
Nome:
Idade:
RG:
Naturalidade:
Endereço:
Nº:
Telefone:
Estado Civil:
Outros:

Sexo:
CPF:
Nacionalidade:
Bairro:

CEP:

Solteiro (a)

Casado (a)

É portador de alguma necessidade especial?
Se sim, qual?
Física/Motora
Trabalha?
Sim
Se sim, em que?

Celular:
Viúvo (a)

Sim
Visual

Separado (a)

Não
Auditiva

Mental

Não

Participa de outra Atividades do PCG?
Se sim, qual?
Já participou do PCG antes?

Sim

Sim

Não

Não
Informações da família

Moradia:
Própria
Alugada
Cedida
Financiada
Quantas pessoas residem nesta moradia?
Quantas delas possuem algum tipo de renda?
Identifique no quadro abaixo as pessoas que tem renda inclusive o candidato, caso tenha renda própria:
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)
Sesc | Serviço Social do Comércio

Nome

Parentesco

Fonte da renda

Valor da renda
bruta

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Totalizador de Renda Bruta Familiar

Eu _____________________________________________________________________, declaro e atesto que a renda
familiar bruta mensal, não ultrapassa o valor de três salários mínimos nacionais, estando, assim, apto(a) a me candidatar
a uma vaga no PCG/Sesc, atendendo à condição de baixa renda.
Declaro também que:
a) recebi do Sesc todas as informações necessárias para a perfeita compreensão das condições que me habilitam a me
inscrever no PCG, tendo conhecimento das Normas Gerais do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG),
quanto às obrigações estabelecidas e quanto à vigência;
b) devo informar ao Sesc qualquer modificação na renda familiar bruta mensal;
c) compreendo e aceito o acima exposto e declaro que as informações ora prestadas correspondem exatamente à situação
de fato1, sendo consideradas verdadeiras para todos os efeitos legais cabíveis.
,
(local)

de
(dia)

de
(mês)

(ano)

Assinatura

ANEXO II
1

Reafirmamos a importância da veracidade da informação prestada, de acordo com o Art. 299 do Código Penal - Decreto Lei
2848/40.
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)
Sesc | Serviço Social do Comércio

FICHA DE MATRÍCULA CRIAR SESC - 2021
UNIDADE SESC LER PALMEIRA DOS ÍNDIOS

Rua Genésio Moreira, 1181, Bairro São Francisco, Cep: 57.602-270, Cidade P. dos Índios
Processo de autorização em tramitação na Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas; Ato n° 18000-00359987/2003, de 01/12/2003

Aluno(a):_________________________________________________________________________
Turma matriculada no SESC: _________________________ Turno: _________________________
Data de Nascimento: ____/___/____ Idade: ___________ Sexo: ( ) Masculino. ( ) Feminino
Filiação
Pai: ________________________________________________Profissão: _____________________
Mãe: _______________________________________________Profissão: _____________________
Nacionalidade: __________________ Estado: _____________ Cidade: _______________________
RG ________________ Órgão Emissor: __________UF: _____ Expedida em: _____/_____/______
CPF: ____________________________________________________________________________
Endereço completo: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Ponto de referência: ________________________________________________________________
Telefones para contato: _____________________________________________________________

Deficiência/Qual? _________________________Plano de Saúde?Qual?________________
Alergias a medicamentos? ____________________________________________________
Renda Familiar:
( ) Sem renda (

) Menos de 01 salário (

) 1 a 2 salários (

) até 03 salários

Instituição que estuda: _______________________________________________________
Ano:_____________ Turno: __________ Fone: ______________ ( ) Pública ( ) Privada
Autorização de saída do aluno
( ) Sozinho;
( ) Com os pais;
( ) Transporte escolar;
( ) Acompanhado de familiar: _________________________
( ) outros: ________________________________________

SESC – Serviço Social do Comércio | Administração Regional no Estado de Alagoas | www.sescalagoas.com.br
Rua Pedro Paulino, nº 40 - Poço - Maceió/AL CEP. 57025-340 Tel. (82) 2123-2440 Fax (82) 3221-4532

Autorização de Uso de Imagem e Voz
Autorizo ao SESC Alagoas, estabelecimento inscrito com CNPJ Sob o Nº 04.342.459/0001-24, situada a
Rua Pedro Paulino, nº 40, Bairro: Poço, Maceió-AL, a utilização gratuita da imagem, voz e produção de
imagem e resultado acadêmico do estudante.
Para livre edição e veiculação, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a saída do estudante da escola, sem
limitação de território, números de cópias, mídias (inclusive impressa), meios e modos de reprodução,
exibição, difusão e transmissão audiovisual existente (incluído, mas não restrito a cinema, televisão por ondas
hertzianas, cabo MMDS, satélite, mídias alternativas, mídias impressas etc), ou a serem criados, bem como
making of de referido comercial, de forma irrevogável e irretratável, na produção de eventuais matérias
jornalísticas, programas de rádio e televisão, edição de revistas, fitas e CDs, homapage e outros veículos
oficiais do SESC Alagoas, para fins exclusivos de divulgação da atuação pedagógica da instituição e de suas
atividades, sendo certo tal autorização não importa em ter direito de receber qualquer importância a título de
indenização, participação ou a que título for.
(

) Sim

(

) Não

__________________________________________
Assinatura dos Pais/ Responsáveis do Aluno

__________________________________________
Secretário Escolar/ Funcionário da Unidade

Palmeira dos Índios - AL ______ de ____________________de__________

SESC – Serviço Social do Comércio | Administração Regional no Estado de Alagoas | www.sescalagoas.com.br
Rua Pedro Paulino, nº 40 - Poço - Maceió/AL CEP. 57025-340 Tel. (82) 2123-2440 Fax (82) 3221-4532

Formulário de Autodeclaração de Renda Bruta Familiar

Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)
Dados do candidato quando menor de 18 anos
Nome:
Idade:
RG:
Naturalidade:

Sexo:
CPF:
Nacionalidade:

É portador de alguma necessidade especial?
Se sim, qual?
Física/Motora
Trabalha?
Sim
Se sim, em que?

Sim
Visual

Não
Auditiva

Mental

Não

Participa de outra Atividades do PCG?
Se sim, qual?
Já participou do PCG antes?

Sim

Sim

Não

Não

Dados do responsável e/ou candidato quando maior de 18 anos
Nome:
Idade:
RG:
Naturalidade:
Endereço:
Nº:
Telefone:
Estado Civil:
Outros:

Sexo:
CPF:
Nacionalidade:
Bairro:

CEP:

Solteiro (a)

Casado (a)

É portador de alguma necessidade especial?
Se sim, qual?
Física/Motora
Trabalha?
Sim
Se sim, em que?

Celular:
Viúvo (a)

Sim
Visual

Separado (a)

Não
Auditiva

Mental

Não

Participa de outra Atividades do PCG?
Se sim, qual?
Já participou do PCG antes?

Sim

Sim

Não

Não
Informações da família

Moradia:
Própria
Alugada
Cedida
Financiada
Quantas pessoas residem nesta moradia?
Quantas delas possuem algum tipo de renda?
Identifique no quadro abaixo as pessoas que tem renda inclusive o candidato, caso tenha renda própria:
1

Reafirmamos a importância da veracidade da informação prestada, de acordo com o Art. 299 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40.
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)
Sesc | Serviço Social do Comércio

Nome

Parentesco

Fonte da renda

Valor da renda
bruta

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Totalizador de Renda Bruta Familiar

Eu _____________________________________________________________________, declaro e atesto que a renda
familiar bruta mensal, não ultrapassa o valor de três salários mínimos nacionais, estando, assim, apto(a) a me candidatar
a uma vaga no PCG/Sesc, atendendo à condição de baixa renda.
Declaro também que:
a) recebi do Sesc todas as informações necessárias para a perfeita compreensão das condições que me habilitam a me
inscrever no PCG, tendo conhecimento das Normas Gerais do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG),
quanto às obrigações estabelecidas e quanto à vigência;
b) devo informar ao Sesc qualquer modificação na renda familiar bruta mensal;
c) compreendo e aceito o acima exposto e declaro que as informações ora prestadas correspondem exatamente à situação
de fato2, sendo consideradas verdadeiras para todos os efeitos legais cabíveis.
,
(local)

de
(dia)

de
(mês)

(ano)

Assinatura

2
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ANEXO III

FICHA DE MATRÍCULA CRIAR SESC - 2021
UNIDADE SESC LER TEOTÔNIO VILELA
Rua em Projeto, s/n, Loteamento Parque do Futuro I, São Jorge, Teotônio Vilela
Processo de autorização em tramitação na Secretaria de Estado da Educação e do Esporte de Alagoas
Ato n° 18000-0035998-7/2003, de 01/12/2003

Aluno(a): ____________________________________________________________________________
Turma matriculada no SESC: ____________________________ Turno: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/____ Idade: ___________
Sexo: ( ) Masculino. ( ) Feminino
Filiação
Pai: ________________________________________________Profissão: ________________________
Mãe: _______________________________________________Profissão: ________________________
Nacionalidade: __________________ Estado: _____________ Cidade: ___________________________
RG ___________________ Órgão Emissor: __________UF: _____ Expedida em: _____/_____/______
CPF: ________________________________________________________________________________
Endereço completo: ____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ponto de referência: ____________________________________________________________________
Telefones para contato: _________________________________________________________________

Deficiência/Qual? ____________________________Plano de Saúde?Qual?________________
Alergias a medicamentos? ________________________________________________________
Renda Familiar:
( ) Sem renda (

) Menos de 01 salário (

) 1 a 2 salários (

) até 03 salários

Instituição que estuda: ___________________________________________________________
Ano:__________ Turno: __________ Fone: ____________________ ( ) Pública ( ) Privada
Autorização de saída do aluno
( ) Sozinho;
( ) Com os pais;
( ) Transporte escolar;
( ) Acompanhado de familiar: _________________________
( ) outros: ________________________________________

Autorização de Uso de Imagem e Voz
Autorizo ao SESC Alagoas, estabelecimento inscrito com CNPJ Sob o Nº 04.342.459/0001-24, situada a
Rua Pedro Paulino, nº 40, Bairro: Poço, Maceió-AL, a utilização gratuita da imagem, voz e produção de
imagem e resultado acadêmico do estudante.
Para livre edição e veiculação, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados a saída do estudante da escola, sem
limitação de território, números de cópias, mídias (inclusive impressa), meios e modos de reprodução,
exibição, difusão e transmissão audiovisual existente (incluído, mas não restrito a cinema, televisão por ondas
hertzianas, cabo MMDS, satélite, mídias alternativas, mídias impressas etc), ou a serem criados, bem como
making of de referido comercial, de forma irrevogável e irretratável, na produção de eventuais matérias
jornalísticas, programas de rádio e televisão, edição de revistas, fitas e CDs, homapage e outros veículos
oficiais do SESC Alagoas, para fins exclusivos de divulgação da atuação pedagógica da instituição e de suas
atividades, sendo certo tal autorização não importa em ter direito de receber qualquer importância a título de
indenização, participação ou a que título for.
(

) Sim

(

) Não

__________________________________________
Assinatura dos Pais/ Responsáveis do Aluno

__________________________________________
Secretário Escolar/ Funcionário da Unidade

Formulário de Autodeclaração de Renda Bruta Familiar
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG)
Dados do candidato quando menor de 18 anos
Nome:
Idade:
RG:
Naturalidade:

Sexo:
CPF:
Nacionalidade:

É portador de alguma necessidade especial?
Se sim, qual?
Física/Motora
Trabalha?
Sim
Se sim, em que?

Sim
Visual

Não
Auditiva

Mental

Não

Participa de outra Atividades do PCG?
Se sim, qual?
Já participou do PCG antes?

Sim

Sim

Não

Não

Dados do responsável e/ou candidato quando maior de 18 anos
Nome:
Idade:
RG:
Naturalidade:
Endereço:
Nº:
Telefone:
Estado Civil:
Outros:

Sexo:
CPF:
Nacionalidade:
Bairro:

CEP:

Solteiro (a)

Casado (a)

É portador de alguma necessidade especial?
Se sim, qual?
Física/Motora
Trabalha?
Sim
Se sim, em que?

Celular:
Viúvo (a)

Sim
Visual

Separado (a)

Não
Auditiva

Mental

Não

Participa de outra Atividades do PCG?
Se sim, qual?
Já participou do PCG antes?

Sim

Sim

Não

Não
Informações da família

Moradia:
Própria
Alugada
Cedida
Financiada
Quantas pessoas residem nesta moradia?
Quantas delas possuem algum tipo de renda?
Identifique no quadro abaixo as pessoas que tem renda inclusive o candidato, caso tenha renda própria:
1
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Nome

Parentesco

Fonte da renda

Valor da renda
bruta

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Totalizador de Renda Bruta Familiar

Eu _____________________________________________________________________, declaro e atesto que a renda
familiar bruta mensal, não ultrapassa o valor de três salários mínimos nacionais, estando, assim, apto(a) a me candidatar
a uma vaga no PCG/Sesc, atendendo à condição de baixa renda.
Declaro também que:
a) recebi do Sesc todas as informações necessárias para a perfeita compreensão das condições que me habilitam a me
inscrever no PCG, tendo conhecimento das Normas Gerais do Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG),
quanto às obrigações estabelecidas e quanto à vigência;
b) devo informar ao Sesc qualquer modificação na renda familiar bruta mensal;
c) compreendo e aceito o acima exposto e declaro que as informações ora prestadas correspondem exatamente à situação
de fato3, sendo consideradas verdadeiras para todos os efeitos legais cabíveis.
,
(local)

de
(dia)

de
(mês)

(ano)

Assinatura

3
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