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ANEXO 1 – CORAL JOVEM SESC 

 

1. DO CORAL JOVEM SESC 

O Coral Jovem Sesc abre inscrições para o Processo Seletivo para ingresso no 

ano de 2021, para a cidade de Belo Horizonte. 

O Coral Jovem Sesc é uma ação continuada de educação musical com caráter 

social, cultural e artístico. Compreende a formação e o desenvolvimento de um 

coral com aulas de percepção musical, técnica vocal e canto coral. É destinado 

a alunos(as) que tenham alguma experiência e/ ou habilidade vocal. 

 

2. DAS BOLSAS E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

2.1. O processo seletivo contemplará o preenchimento de bolsas com entrada 

em fevereiro de 2021 segundo a tabela abaixo: 

Especificação Nº de Bolsas Turno 

Bolsas para as vozes: tenor, baixo, 

contralto e soprano. 
12 Noite 

 

Observação: Será feito um cadastro de reserva para entrada durante o ano de 

2021, no caso de disponibilidade de novas bolsas.  

2.2. Poderão se inscrever candidatos (as) de ambos os sexos, de 15 a 18 anos 

completos na data de início do curso, regidos pelas seguintes 

classificações:  

• 1ª Classificação: Trabalhador do Comercio de Bens, Serviços e 

Turismo - TCBST e/ou dependentes com renda familiar bruta mensal 

até 03 (três) salários mínimos (PCG); 

• 2ª Classificação: Público em geral com renda familiar bruta mensal até 

03 (três) salários mínimos (PCG); 

• 3ª Classificação: Trabalhador do Comercio de Bens, Serviços e 

Turismo -TCBST e/ou dependentes. 
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3. DO PROCESSO SELETIVO, TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS E 

REUNIÃO DE PAIS 

3.1 Será realizado Teste de Habilidades Específicas pela equipe técnica do 

Coral Jovem com o objetivo de avaliar critérios de afinação, ritmo, 

amadurecimento vocal e experiência em canto, em datas e horários a 

serem informadas, conforme item 4.3 do edital. 

3.1.2 Serão atribuídas notas aos(às) candidatos(as) de 0 a 10, considerando os 

seguintes critérios/aspectos: 

a) Afinação (2,5) 

b) Ritmo (2,5) 

c) Amadurecimento Vocal (2,5) 

d) Experiência em Canto (2,5)  

3.1.3 Candidatos(as) com nota inferior a 9 serão automaticamente 

desclassificados do processo seletivo.  

3.1.4 Candidatos(as) ausentes serão desclassificados(as), independente do 

motivo da falta. 

3.2 Na reunião com os pais e/ ou responsáveis legais dos(as) candidatos(as) 

classificados (as), serão apresentados os objetivos e funcionamento do 

curso, bem como a metodologia de trabalho. 

3.3 Teste de Habilidades Especificas e Reunião de pais serão realizados no 

Sesc Palladium, situado na Avenida Augusto de Lima, nº420 – Centro, Belo 

Horizonte – Minas Gerais.  

 

4. INÍCIO DAS AULAS 

4.1 As aulas terão início na data de 08/02/2021.  
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5. DA EXECUÇÃO DO PROJETO 

5.1 As aulas do Coral Jovem Sesc serão ministradas no Sesc Palladium; 

5.2 A carga horária do curso é de 04 horas/aula semanais obrigatórias, 

divididas em até 02 dias por semana sendo aulas de percepção musical 

(01hora/aula), técnica vocal (01 hora/aula) e canto coral (02 horas/ aula).   

5.3 Observação: A hora/aula compreende 50 minutos; 

5.4 Além da carga horária semanal obrigatória, o(a) aluno(a) deverá frequentar 

ensaios e participar de apresentações e concertos quando convidado(a). 

Estes ensaios e apresentações poderão ocorrer, eventualmente, aos 

sábados, domingos e feriados e fazem parte do processo de aprendizagem 

e de prática de grupo dos alunos; 

5.5 As aulas serão realizadas às segundas-feiras e terças-feiras no horário de 

18h às 20h. Os horários podem sofrer alteração. 
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ANEXO 2 – NÚCLEO DE FORMAÇÃO EM DANÇA 

 

1. DO NÚCLEO DE FORMAÇÃO EM DANÇA 

O Núcleo de Formação em Dança abre inscrições para o Processo Seletivo para 

ingresso no ano de 2021, para a cidade de Belo Horizonte. 

1.1 O Núcleo de Formação em Dança é um curso do Sesc Cenário com 

duração de três anos e promove a formação básica em dança a partir da 

experiência educativa, teórica e prática dos saberes específicos das 

danças clássica, moderna, contemporânea e populares brasileiras. 

Também promove habilidades como autoconhecimento, identidade e 

interdisciplinaridade, instigando a experiência criativa do aluno.  

1.2 A turma de aprofundamento em dança tem como objetivo promover a 

continuidade dos estudos em dança. É destinada, preferencialmente, para 

alunos(as) egressos(as) (formados/as) no curso básico do Núcleo de 

Formação em Dança e, pode atender, também, adolescentes com alguma 

experiência em dança, que tenham interesse e habilidade na área. 

 

2. DAS VAGAS E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

2.1 O processo seletivo contemplará o preenchimento de vagas com entrada 

em fevereiro de 2021, conforme tabela a seguir: 

Especificação Nº de Vagas Turno 

Núcleo de Formação em Dança  

formação básica 
10 Tarde 

Turma de Aprofundamento 15 Tarde 

Observação: Será feito um cadastro de reserva para entrada durante o ano 

de 2021, no caso de disponibilidade de novas vagas. 

2.2 Para o curso de formação básica do Núcleo de Formação em Dança 

poderão se inscrever candidatos(as) de ambos os sexos, de 09 a 12 anos 
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completos na data de início do curso, regidos pelas seguintes 

classificações:  

• 1ª Classificação: Trabalhador do Comercio de Bens, Serviços e 

Turismo - TCBST e/ou dependentes com renda familiar bruta mensal 

até 03 (três) salários mínimos (PCG); 

• 2ª Classificação: Público em geral com renda familiar bruta mensal até 

03 (três) salários mínimos (PCG); 

• 3ª Classificação: Trabalhador do Comercio de Bens, Serviços e 

Turismo -TCBST e/ou dependentes. 

• 4ª Classificação – Público em geral. 

 

2.3 Para a turma de aprofundamento do Núcleo de Formação em Dança  

poderão se inscrever candidatos(as) de ambos os sexos, nas seguintes 

faixas etárias:  

•  Entre 11 e 17 anos completos na data de início do curso, para 

candidatos (as) egressos (as) (formados/as) do Núcleo de Formação em 

Dança; 

• Entre 13 e 16 anos completos na data de início do curso, para candidatos 

(as) não egressos (as) (não formados/as) do Núcleo de Formação em 

dança; 

2.3.1 O processo de classificação entre egressos e não egressos do Núcleo de 

Formação em Dança ocorrerá separadamente. 

2.3.1.1 Tem prioridade no processo de seleção e classificação os(as) 

candidatos(as) egressos(as) (formados/as) pelo curso básico do Núcleo 

de Formação em Dança regidos pelas seguintes classificações:  

• 1ª Classificação – Candidatos(as) egressos(as) (formados/as) pelo 

Núcleo de Formação em Dança – Trabalhador do Comercio de Bens, 

Serviços e Turismo - TCBST e/ou dependentes com renda familiar 

bruta mensal até 03 (três) salários mínimos (PCG); 
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• 2ª Classificação – Candidatos(as) egressos(as) (formados/as) pelo 

Núcleo de Formação em Dança – público geral com renda familiar 

bruta mensal até 03 (três) salários mínimos (PCG); 

• 3ª Classificação – Candidatos(as) egressos(as) (formados/as) pelo 

Núcleo de Formação em Dança – Trabalhador do Comercio de Bens, 

Serviços e Turismo - TCBST e/ou dependentes; 

• 4º Classificação – Candidatos(as) egressos(as) (formados/as) pelo 

Núcleo de Formação em Dança – público geral. 

2.3.1.2 Em caso de vagas remanescentes estas poderão ser preenchidas por 

alunos(as) não egressos(as) regidos pelas seguintes classificações:  

•  1ª Classificação: Trabalhador do Comercio de Bens, Serviços e 

Turismo - TCBST e/ou dependentes com renda familiar bruta mensal 

até 03 (três) salários mínimos (PCG); 

• 2ª Classificação: Público em geral com renda familiar bruta mensal até 

03 (três) salários mínimos (PCG); 

• 3ª Classificação: Trabalhador do Comercio de Bens, Serviços e 

Turismo -TCBST e/ou dependentes. 

• 4ª Classificação – Público em geral. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO, TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS E 

REUNIÃO DE PAIS 

3.1 Para os(as) candidatos(as) ao curso de formação básica do Núcleo de 

Formação em Dança, será considerado apenas o índice classificatório, 

conforme item 5.1.2 do edital e as classificações descritas no item 2.2 do 

presente anexo.  

3.2 Para candidatos(as) à turma de aprofundamento, poderá ser realizado 

Teste de Habilidades Específicas pela equipe técnica do Núcleo de 

Formação em Dança, conforme número de candidatos(as) e perfil dos(as) 

inscritos(as).  No caso de não realização, será considerado o índice 

classificatório, conforme item 5.12 do edital. 

3.2.1 Dos critérios para realização do Teste de Habilidades Específicas:  
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a) Será realizado apenas para candidatos com perfil não egresso do 

Núcleo de Formação em Dança se o número de candidatos com perfil 

egresso for menor do que o número de vagas;  

b) Será realizado para todos os candidatos se o número de inscritos no 

perfil egresso do Núcleo de Formação em Dança for superior ao 

número de vagas oferecidas;  

3.2.2 Em caso de realização, o teste de habilidades ocorrerá em datas e 

horários a serem informadas, conforme item 4.3 do edital; 

3.2.3 O(A) aluno(a) deverá utilizar roupa adequada para a prática de atividades 

de dança (roupas de malha ou tecidos maleáveis, que permitam a ampla 

movimentação corporal).  

3.2.4 O teste constará de uma aula de dança, composta por exercícios de 

dança e improvisação, por meio dos quais os(as) candidatos(as) devem 

demonstrar conhecimentos básicos estruturais na execução de 

movimentos de dança.  

3.2.5 Serão atribuídas notas aos(às) candidatos(as) de 0 a 10, considerando os 

seguintes critérios/aspectos: 

a) Habilidade corporal e técnica (2,5) 

b) Expressividade artística (2,5) 

c) Musicalidade (2,5) 

d) Criatividade e improvisação (2,5)  

3.2.6 Candidatos(as) com nota inferior a 7 serão automaticamente 

desclassificados(as) do processo seletivo.  

3.2.7 Candidatos(as) ausentes serão desclassificados(as), independente do 

motivo da falta. 

3.3 Na reunião com os pais e/ ou responsáveis legais dos(as) candidatos(as) 

classificados(as), serão apresentados os objetivos e funcionamento do 

curso, bem como a metodologia de trabalho.  

3.4 Teste de Habilidades Especificas e Reunião de pais serão realizados no 

Sesc Cenário, situado na Rua Viana do Castelo, 679 – bairro São 

Francisco, Belo Horizonte – Minas Gerais.  
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4. INÍCIO DAS AULAS 

4.1 As aulas terão início na semana do dia 08/02/2021, conforme quadro de 

horário das turmas informados no ato da matrícula.  

 

5. DA EXECUÇÃO DO PROJETO 

5.1 As aulas do Núcleo de Formação em Dança serão ministradas no Sesc 

Cenário. 

5.2 As aulas acontecem duas vezes por semana (terças e quintas-feiras ou 

segundas e quartas-feiras), de 14:00 às 17:00 para os alunos do curso de 

formação básica e de 15:00 às 17:00 para a turma de aprofundamento.  

5.3 Além da carga horária semanal obrigatória, o aluno deverá frequentar 

ensaios e apresentações, quando convidado. Estes ensaios e 

apresentações poderão ocorrer, eventualmente, aos sábados, domingos e 

feriados e fazem parte do processo de aprendizagem dos alunos. 



  

 

 

ANEXO 3 – ORQUESTRA DE CÂMARA SESC 

 

1. DA ORQUESTRA DE CÂMARA SESC 

A Orquestra de Câmara Sesc abre inscrições para o Processo Seletivo para 

ingresso no ano de 2021, para a cidade de Belo Horizonte. 

A Orquestra de Câmara Sesc é um projeto musical que visa o aprendizado 

musical, socialização e desenvolvimento artístico-cultural. Compreende a 

formação e desenvolvimento de uma orquestra de cordas com aulas de violino, 

viola, violoncelo, contrabaixo, percepção musical e prática de conjunto.  

 

2. DAS VAGAS E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

2.1. O processo seletivo contemplará o preenchimento de vagas com entrada 

em fevereiro de 2021 e cadastro de reserva segundo a tabela abaixo: 

Nº de 

Vagas 
Turno Especificação Período 

10 Manhã 
Violino: 05 vagas 

Violoncelo: 05 vagas 
 1º SEMESTRE 

25  Manhã 

Violino: 10 vagas 

Viola: 05 vagas  

Violoncelo: 05 vagas  

Contrabaixo: 05 vagas 

2º SEMESTRE 

 

2.2. Os (as) candidatos (as) classificados (as) para compor o cadastro de 

reserva serão convocados (as) para ocuparem as vagas para o 2º semestre 

de 2021. O início das aulas será em agosto e os classificados serão 

informados antecipadamente sobre a data de reunião de pais e matrícula.    

2.3. A seleção para o instrumento será de acordo com a disponibilidade de 

vagas e por avaliação do maestro da Orquestra de Câmara Sesc. 

2.4. Poderão se inscrever candidatos(as) de ambos os sexos, de 10 a 14 anos 

completos na data de início do curso, regidos pelas seguintes 

classificações: 



  

 

 

• 1ª Classificação: Trabalhador do Comercio de Bens Serviços e Turismo 

- TCBST e/ou dependentes com renda familiar bruta mensal até 03 

(três) salários mínimos (PCG); 

• 2ª Classificação: Público em geral com renda familiar bruta mensal até 

03 (três) salários mínimos (PCG). 

• 3ª Classificação: Trabalhador do Comercio de Bens Serviços e Turismo 

-TCBST e/ou dependentes; 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO, TESTE DE HABILIDADES ESPECÍFICAS E 

REUNIÃO DE PAIS 

3.1. Será realizado Teste de Habilidades Específicas pela equipe técnica da 

Orquestra de Câmara Sesc com o objetivo de avaliar critérios de 

coordenação motora, aptidão musical e reconhecimento sonoro, em datas 

e horários a serem informadas, conforme item 4.3 do edital; 

3.1.1 Serão atribuídas notas aos(às) candidatos(as) de 0 a 10, considerando os 

seguintes critérios/aspectos: 

a) Coordenação motora (3,0); 

b) Aptidão musical (4,0); 

c) Reconhecimento sonoro (3,0). 

3.2. Candidatos(as) ausentes serão desclassificados(as), independente do 

motivo da falta. 

3.3. Na reunião com os pais e/ ou responsáveis legais dos(as) candidatos(as) 

classificados(as), serão apresentados os objetivos e funcionamento do 

curso, bem como a metodologia de trabalho. 

3.4. Teste de Habilidades Especificas e Reunião de pais serão realizados no 

Sesc Palladium, situado na Avenida Augusto de Lima, nº 420 – Centro, 

Belo Horizonte – Minas Gerais.  

 

 

 

 



  

 

 

4. INÍCIO DAS AULAS 

4.1. As aulas terão início na data de 08/02/2021.  

 

5. DA EXECUÇÃO DO PROJETO 

5.1. As aulas da Orquestra de Câmara Sesc serão ministradas no Sesc 

Palladium. 

5.2. A carga horária do curso é de 06 horas/aula semanais obrigatórias, 

divididas em até 04 dias por semana sendo aulas de instrumento (02 

horas/aula), musicalização (01hora/aula), prática de orquestra (01 

hora/aula) e canto coral (02 horas/ aula).  

Observação: A hora/aula compreende 50 minutos. 

5.3. Além da carga horária semanal obrigatória, o aluno deverá frequentar 

ensaios e participar de apresentações e concertos quando convidado. 

Estes ensaios e apresentações poderão ocorrer, eventualmente, aos 

sábados, domingos e feriados e fazem parte do processo de aprendizagem 

orquestral e de prática de grupo dos alunos. 

5.4. Os dias da semana nos quais as aulas serão ministradas serão informados 

no primeiro dia de aula do aluno, de acordo com o instrumento que for 

tocar. As aulas serão realizadas entre o horário de 07h às 11:30h. Os 

horários podem sofrer alteração.  

 

 



  
 
 
 
 
 

  
 

ANEXO 4 - QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

• INFORMAÇÕES DO CANDIDATO 
 

1. O candidato possui alguma deficiência?        

(   ) sim                (   ) não 
 
Caso possua alguma deficiência, assinale a opção:    

(   ) física/motora   (   ) visual    (   ) auditiva               
(   ) outros. Qual? _____________________________.  

 
2. Recebe alguma bolsa ou gratuidade no Sesc?                 
(    ) sim   (    ) não. Qual?_______________________. 

 

3. Já recebeu alguma bolsa ou gratuidade no Sesc?                          

(    ) sim   (    ) não. Qual?_______________________. 

 

4. Estuda ou estudou em escola pública? ________. 
 
5. Escolaridade do candidato: 

 

 

 

 

 

6. Renda bruta familiar: 

Entende-se por renda bruta familiar o somatório da renda 
individual dos moradores do mesmo domicílio que possuem 

vínculo familiar e/ou afetivo, composta por salários, pensões, 
pensões alimentícias, benefícios de previdência pública ou 
privada, seguro-desemprego e outros rendimentos do 

trabalhado não assalariado, rendimentos do mercado 

informal ou autônomo.  

Diante do exposto, marque sua renda bruta familiar: 
(   ) Sem remuneração 

(   ) Menos de 1 salário mínimo nacional 
(   ) De 1 a menos de 2 salários mínimos nacionais 
(   ) De 2 a menos de 3 salários mínimos nacionais 

(   ) Acima de 3 salários mínimos nacionais 
 

 
 
 

 

7. Patrimônio: 

A moradia em que o candidato reside é: 
(   ) Própria  
(   ) Alugada 

(   ) Cedida  (de parente/amigo) 
(   ) Financiada 

 
Há outros imóveis em nome dos integrantes do núcleo 
familiar?  (  ) sim    (  ) não 

Possui veículo automotor? ___________________________. 
Qual? (Modelo e marca) _____________________________ 
________________________________________________. 

 
Preencha o quadro abaixo com as informações detalhadas 

sobre a renda do grupo familiar (incluindo a sua) e/ou afetivo: 

Nome Parentesco Profissão Renda Bruta 

    

    

    

    

    

    

    

Número total de pessoas moradoras do domicílio: _________ 
 

8. Descreva o curso, horário e dia da semana em que o 

candidato deseja participar: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

(  )  Trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo    (  ) Dependente      (  )  Público em geral 

 

Número da habilitação: Data de vencimento:          /      / 

Nome completo: 

Data de Nascimento:          /      / Idade:  Sexo: 

Nacionalidade:  Naturalidade: 

RG:                            Órgão Exp.: UF: CPF: 

Endereço:                                                                            Nº:               Comp.: 

Bairro: Cidade: Estado: 

CEP:                           E-mail: 

Telefone Fixo: Celular: 

Em caso de emergência ligar para: 

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL (caso o candidato seja menor de 18 anos)  

Nome do Responsável:  

CPF do Responsável:                                                  Data de Nascimento do Responsável:           /          / 

(    ) Analfabeto 

(    ) Alfabetizado 

(    ) Fundamental Completo 

(    ) Fundamental Incompleto 

 

(    ) Ensino Médio Completo 

(    ) Ensino Médio Incompleto 

(    ) Superior Completo 

(    ) Superior Incompleto 

 

Preenchimento de responsabilidade do Sesc: 
Data e Horário que o candidato entregou o 
Questionário Socioeconômico. 
 
 ____ /_________ de  20____ , Horário ____:_____ 



Programa de Comprometimento e Gratuidade - PCG

AUTODECLARAÇÃO DE RENDA BRUTA FAMILIAR

IDENTIFICAÇÃO - Dados do candidato quando menor de 18 anos

Nome:

IDENTIFICAÇÃO - Dados do responsável e/ou candidato quando maior de 18 anos

Nome:

Endereço:

Se sim, em quê?

Se sim, em quê?

Se sim, de qual(is)?

Se sim, de qual(is)?

Naturalidade:

Naturalidade:

Nacionalidade:

Nacionalidade:

Cidade:

É portador de alguma necessidade especial? Sim Não

É portador de alguma necessidade especial? Sim Não

Participa de outra(s) atividade(s) do PCG? Sim Não

Participa de outra(s) atividade(s) do PCG? Sim Não

Já participou do PCG antes? Sim Não

Já participou do PCG antes? Sim Não

Estudou ou estuda na rede pública? Sim Não

Estudou ou estuda na rede pública? Sim Não

Trabalha? Sim Não

Trabalha? Sim Não

Se sim, qual? Física/Motora Visual Auditiva Mental

Estado civil: Solteiro(a) Casado(a) Viúvo(a) Separado(a)

Se sim, qual? Física/Motora Visual Auditiva Mental

Sexo:

Sexo:

CPF:

CPF:

RG:

RG:

Bairro: CEP: . -

Data de nascimento: / /

Data de nascimento: / /

Telefone: ( ) Celular: ( )

Nº:

UF:

Outro:



INFORMAÇÕES DA FAMÍLIA

IDENTIFIQUE NO QUADRO ABAIXO AS PESSOAS QUE POSSUEM RENDA (INCLUINDO O CANDIDATO, CASO POSSUA RENDA PRÓPRIA)

Quantas pessoas residem nesta moradia? Quantas delas possuem algum tipo de renda?

Moradia: Própria Alugada Cedida Financiada

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.

____________________________________________ , ______ de ___________________________ de 20______ .
(Local/Cidade) (Dia) (Ano)(Mês)

¹ Reafirmamos a importância da veracidade da informação prestada, de acordo com o Art. 299 do Código Penal - Decreto Lei 2848/40.

TOTAL DA RENDA BRUTA FAMILIAR (valor mensal aproximado em R$ sem os centavos)

Nome Parentesco Fonte de renda Renda bruta (R$)



 
 

Anexo 6 

Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 

Sesc | Serviço Social do Comércio 

Termo de Compromisso 
Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 

 
Este termo pode ser incluído no verso do cadastro, com a seguinte observação:  

            
Após o aluno ser selecionado para vaga, ele ou responsável poderão assinar o termo de 
compromisso conforme as regras estabelecidas em verso pela atividade ou conforme o 
regimento da Unidade Operacional.        

       
Candidato maior de 18 anos 

             

Eu, _______________________________________________________________, 

matriculado (a) na Atividade/Projeto/Curso de __________________________________, 

modalidade ______________________________, do Serviço Social do Comércio (Sesc) 

– Departamento Regional do (a) _________________, na Unidade _________________, 

assumo o compromisso de:  

 

1. Ter frequência mínima de 75% nas atividades; 

2. Cumprir as normas estabelecidas nos instrumentos normativos do Sesc 

___________________;  

3. Comunicar à Unidade de Ensino quando de meu impedimento ou desistência da 

atividade, apresentando justificativa formal à Entidade nas seguintes situações: 

I. Doença: com apresentação de atestado médico; 

II. Mudança para outro município e/ou estado; 

III. Quando a renda familiar bruta mensal ultrapassar a três salários mínimos 

nacionais. 

 

Estou ciente de que o não-atendimento às cláusulas deste Termo de 

Compromisso implicará no cancelamento da matrícula e período de carência de um ano 

para nova solicitação de vaga no PCG. 

 

Os casos omissos serão analisados pela Direção do Sesc __________________. 

 

 

 ,   de    de  

          (local)          (dia)                   (mês)        (ano)   

 

 

 

        Assinatura do candidato 

 

 

 

Assinatura do responsável pela Entidade 



 
 

Anexo II 

 

Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG) 

Sesc | Serviço Social do Comércio 

Responsável de candidato menor de 18 anos 
 
Eu, ______________________________________________________ responsável do 

menor __________________________________________________________________, 

matriculado (a) na Atividade/Projeto/Curso de _________________________________,  

modalidade ______________________________, do Serviço Social do Comércio (Sesc) 

– Departamento Regional do (a) _________________, na Unidade _________________, 

assumo o compromisso de:  

 

1. Ter frequência mínima de 75% nas atividades; 

2. Cumprir as normas estabelecidas nos instrumentos normativos do Sesc 

___________________;  

3. Comunicar à Unidade de Ensino quando de meu impedimento ou desistência da 

atividade, apresentando justificativa formal à Entidade nas seguintes situações: 

I. Doença: com apresentação de atestado médico; 

II. Mudança para outro município e/ou estado; 

III. Quando a renda familiar bruta mensal ultrapassar a três salários mínimos 

nacionais. 

 

Estou ciente de que o não-atendimento às cláusulas deste Termo de 

Compromisso implicará no cancelamento da matrícula e período de carência de um ano 

para nova solicitação de vaga no PCG. 

 

Os casos omissos serão analisados pela Direção do Sesc __________________. 

 

 

 ,   de    de  

          (local)          (dia)                   (mês)        (ano)   

 

 

 

 

             Assinatura do responsável pelo candidato 

 

 

 

 

Assinatura do responsável pela Entidade 

 


