EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 020/2019
O Sesc Alagoas abre seleção de ESTÁGIO (Unidades da capital) para universitários
que estejam matriculados e cursando no início do ano letivo de 2020, no mínimo do 5º
período (exceção apenas aos cursos tecnológicos e Fisioterapia conforme Resolução
Nº 432/2013 - COFFITO), para os cursos de:

Educação Física, Fisioterapia, Jornalismo, Nutrição, Odontologia,
Pedagogia, Serviço Social, Sistema de Informação (correlatos).
Seguem abaixo os requisitos necessários:
1. Estar devidamente matriculado nas Universidades/Faculdades que possuam
convênio com o SESC Alagoas (UFAL, CESMAC, UNIT, FAL/ESTÁCIO DE
SÁ, FACIMA, IFAL, Faculdade Maurício de Nassau, Fundação Raimundo
Marinho - FRM, FAT, IBESA, UNEAL, UNCISAL, UNINTER e UNOPAR).
2. Apresentar disponibilidade de 20 horas semanais e flexibilidade de horário
inclusive aos sábados;
3. Conhecimento de Informática;
4. Será realizado Processo Seletivo seguindo ordem de algumas etapas, podendo
essas serem alteradas. São elas:
4.1 Triagem de Currículo e média do Coeficiente de Rendimento;
4.2 Prova Técnica (Conhecimento Específico da área) – ANEXO I;
4.3 Entrevista individual ou Dinâmica de Grupo.
5. Os resultados de todas as etapas serão divulgados pelo site institucional
(www.sescalagoas.com.br).
6. Previsão para início do estágio: 02 de março de 2020
7. Os candidatos deverão ter residência fixa na cidade de Maceió (para as vagas
disponibilizadas nas Unidades da capital).

Os interessados deverão entregar o Currículo com 01 foto e Histórico Escolar atualizado
(data a partir de 28 de outubro/2019) da Universidade/Faculdade no Sesc Poço (Rua
Pedro Paulino, 40 Poço) no seguinte período:

• 28 a 01/11/19 – 9 às 13/14 às 18 horas

Informações importantes:
✓ De acordo com a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, no seu artigo 17 §
5º, 10% do total das vagas oferecidas para Estágio, está destinado às pessoas
portadoras de deficiência.
✓ Em caso de empate, será conferida prioridade a universitários comerciários e
dependentes de comerciários.
✓ O Estágio para 2020 será remunerado, com carga horária de 20 horas semanais.
✓ A duração do estágio é de 10 meses (o aluno deverá estar matriculado até o
término do estágio).
✓ Após a finalização do processo seletivo, os candidatos aprovados deverão
apresentar a documentação solicitada durante o período abaixo citado (item 8 da
tabela). É importante que o próprio candidato traga a referida documentação ou
encaminhe através de procuração pública ou particular, a qual deverá ter firma
reconhecida em cartório.
✓ Caso o candidato aprovado não compareça no período de entrega de
documentação, automaticamente será convocado o próximo candidato
classificado na relação de Resultado Final.
✓ A previsão das datas para as etapas do processo poderão ser alteradas.
Segue abaixo o cronograma das etapas do Processo Seletivo:
Etapas
1- Recepção de Currículos
2-Triagem de Currículo e Coeficiente de
Rendimento
3-Resultado da 1ª etapa (Triagem)
4-Aplicação de Provas Técnicas
(Conhecimento específico)
5-Resultado da 2ª etapa (Prova)
6-Dinâmicas de Grupo
7-Resultado Final
8-Entrega de Documentação

Período Previsto
28 a 01/11/19
04 a 08/11/19
13/11/19
18 a 22/11/19
27/11/19
02 a 13/12/19 e/ou início de janeiro/2020
15/01/2020
20 a 24/01/2020

Informações pelo telefone 2123-2464 (Tamires Barros/Recursos Humanos-Sesc
Alagoas).
ANEXO 1
Segue abaixo a relação dos conteúdos a serem abordados nas provas técnicas escritas:
Nº

CURSOS

CONTEÚDOS
•
•

1

Educação Física

•
•
•
•

Anatomia
A Dança e a Ginástica como componente
curricular
A prática do Futsal
Aptidão Física
Fundamentos históricos da Educação Física
e do Lazer
História do Lazer

2

Fisioterapia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3

Jornalismo

Nutrição
4

5

6

Odontologia

Pedagogia

•
•
•
•
•
•

Anatomia humana
Fisiologia humana
Semiologia
Cinesiologia
Avaliação fisioterapêutica
Cinesioterapia,
Fisiologia do exercício
Fundamentos de fisioterapia
Código de ética
Deondontologia da fisioterapia
Bióetica
Saúde pública,
Métodos e técnicas de Avaliação em
Fisioterapia,
Recursos Terapêuticos manuais
Mecânicos
Educação e saúde

•
•
•
•
•
•

Semiótica e Comunicação
Comunicação Organizacional
Laboratório de Jornalismo Impresso
Legislação em Comunicação
Jornalismo Cultural
Teorias e Práticas Jornalísticas para Meios
Eletrônicos:
Telejornalismo
Radiojornalismo
Produção Gráfica
Laboratório de Fotografia e Fotojornalismo
Assessoria de Comunicação
Laboratório de Mídia Impressa

•
•
•
•

Fator de Correção dos Alimentos
Resto Ingestão
Controle de temperatura dos alimentos
Controle de Qualidade de Matérias Primas

•
•
•
•
•

Cariologia
Cirurgia
Semiologia
Prevenção
Dentística

•

Escola construtivista sócio-interacionista, os
princípios que a norteiam
Espaços de aprendizagem
Brincadeira segundo DCNEI
Processo de alfabetização
Ensino do sistema de escrita alfabética
Pedagogia de projetos

•
•
•
•
•

•
•

Bullying
Metodologias ativas

•

•

Parâmetros para Atuação do Assistente
Social na Saúde;
Política Nacional de Promoção de Saúde;
Política Nacional de Educação Popular em
Saúde;
Código de Ética do Assistente Social

•
•
•
•
•

Banco de dados
Linguagem de programação
Redes de computadores
Sistemas operacionais
Arquitetura e organização de computadores

•
•
7

8

Serviço social

Sistemas da Informação

