EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nº 001/2018
O Sesc Alagoas abre seleção de ESTÁGIO (Unidades da capital) para universitários
que estejam matriculados e cursando no início do ano letivo de 2018, mínimo de 5º
período, para o curso de:

LETRAS
PEDAGOGIA
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
também 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 fixados no mural do Sesc Poço e
divulgados pelo site institucional (www.sescalagoas.com.br).
6. Previsão para início do estágio: 01 de Março de 2018
7. Os candidatos deverão ter residência fixa na cidade de Maceió.
Os interessados deverão entregar o Currículo com 01 foto e Histórico escolar atualizado
(a partir de Novembro/2017) da Universidade/Faculdade no Sesc Poço (Rua Pedro
Paulino, 40 Poço) no seguinte período:

30 e 31/01/18 – 9 às 13/14 às 18 horas
01, 02 e 05/02/18 – 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 2018 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 venha deixar 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 Prova Técnica
(Conhecimento específico)
5-Resultado da 2ª etapa (Prova)
6-Dinâmicas de Grupo
7-Resultado Final
8-Entrega de Documentação

Período Previsto
30 e 31/01 a 01, 02 e 05/02/18
05/02/18
06/02/18
07/02/18
08/02/18
15 ou 16/02/18
19/02/18
21/02/18

Informações pelo telefone 2123-2464 (Ana Cláudia/Recursos Humanos-Sesc Alagoas

ANEXO 1
Segue abaixo a relação dos conteúdos a serem abordados nas provas técnicas escritas:
Nº

CURSOS

1

Letras

2

Pedagogia

CONTEÚDOS
ABNT; Classificação; Catalogação; Estudo de
Usuário; Biblioteca e seus serviços.
Gêneros Linguísticos; Planejamento de aulas;
Avaliação; Teóricos da Educação; Estágios de
desenvolvimento; Didática; Pedagogia de Projetos e
Processos de Alfabetização.

