












candidato 

Na impossibilidade de apresentação do histórico escolar do ensino fundamental por parte 

do candidato, poderá ser fornecido, alternativamente, para efetivação da matrícula, um 

dos seguintes documentos: 

• Atestado de conclusão do ensino fundamental

• Protocolo da Secretaria de Educação (para casos de fechamento da instituição de
ensino) vigente até a emissão do histórico escolar

O aluno deve entregar, até o final da etapa, o documento original do histórico escolar. 

Caso não o apresente, perderá o direito à vaga e não prosseguirá para a próxima etapa. 

e. Comprovante de residência do candidato

• Contas de água, gás, energia elétrica ou telefone (fixo ou móvel)

• Contrato de aluguel em vigor, com firma do proprietário do imóvel reconhecida em
cartório, acompanhado de um dos comprovantes de conta de água, gás, energia
elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel

• Declaração do proprietário do imóvel confirmando a residência, com firma
reconhecida em cartório, acompanhada de um dos comprovantes de conta de

água, gás, energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel

• Boleto bancário de mensalidade escolar, de mensalidade de plano de saúde, de
condomínio ou de financiamento habitacional

• Fatura de cartão de crédito

• Guia/carnê do IPTU ou IPVA

• Autodeclaração do candidato, passível de conferência in loco ou por meio de
entrevista por parte do polo

• Acesse aqui o modelo de autodeclaração, conforme a conforme a Lei n.º
7115/1983 
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http://ww2.senacead.com.br/pdf/EDITAL_PCG_EJA_MODELODEAUTODECLARACAO.pdf
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1ª ERRATA AO EDITAL DE SELEÇÃO DE CANDIDATOS N.º 
01/2022 

  

O Sesc/RS, por meio da Escola de Educação Profissional Sesc Alberto Bins e de seus 

polos credenciados, no uso de suas atribuições legais, visando a selecionar interessados 

em ingressar, no primeiro semestre de 2022, no curso EJA Ensino Médio integrada à 

formação profissional Produtor Cultural na modalidade de educação a distância 

(EAD) pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade Sesc (PCG), resolve tornar 

pública a 1ª Errata ao Edital Nº 01/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nos termos que 

seguem: 

 

1. No item “4.3” do Edital 

Onde se lê: 

4.3. A inscrição no processo seletivo do PCG para as vagas relacionadas no Anexo I 

deverá ser somente via Internet, pelo link (), no período de 1. de fevereiro de 2022, 

a partir da 00h01 (meia-noite e um minuto), até 20 de fevereiro de 2021, às 23h59 

(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos – horário de Brasília). 

 

Leia-se: 

4.3. A inscrição no processo seletivo do PCG para as vagas relacionadas no Anexo I 

deverá ser somente via Internet, pelo link (), no período de 1. de fevereiro de 2022, 

a partir da 00h01 (meia-noite e um minuto), até 20 de fevereiro de 2022, às 23h59 

(vinte e três horas e cinquenta e nove minutos – horário de Brasília). 

 

2. No item “4.11” do Edital 

Onde se lê: 

4.11. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar: 

 

a. O Curso EJA.EM.PROD.CULT 

b. O estado 

c. O polo de apoio presencial onde pretende concorrer à vaga na seleção, conforme 
relacionado no Anexo I deste Edital 

d. O turno das aulas presenciais, conforme relacionado no Anexo I deste Edital 
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Leia-se: 

4.11. No ato da inscrição, o candidato deverá indicar: 

  

a. Processo Seletivo EDITAL SESC EAD EJA ENSINO MÉDIO 001/2022 – 2022/1 

b. O Curso e o Turno, EJA.EM.PROD.CULT – TURNO (MANHÃ, TARDE, NOITE 
ou VESPERTINO), conforme relacionado no Anexo I deste Edital 

c. O estado e o polo de apoio presencial onde pretende concorrer à vaga na seleção, 
conforme relacionado no Anexo I deste Edital 

 

3. No item “4.9” do Edital 

Onde se lê:  

4.9. Não será possível trocar o estado e o polo após a inscrição. 

 

Leia-se: 

4.9 Poderão ser alterados, após a realização da inscrição, o estado e o polo 

selecionados, somente nos casos em que o candidato tenha se equivocado da 

escolha no ato da inscrição. 

4.9.1 Caso o candidato tenha se equivocado na escolha do seu estado e polo, este 

deverá encaminhar um e-mail para editaleadeja@sesc-rs.com.br, informando o seu 

nome completo, CPF e informando o estado e o polo corretos para realização da 

alteração no sistema. 

4.9.1.1 Serão aceitas alterações de estado e polo, até o prazo máximo das inscrições 

previstos no item 4.3. deste Edital. 

 

4. No item “4.9.1” do Edital 

Onde se lê: 

4.9.1 Para participar da seleção, o candidato deverá preencher, de forma on-line, no 

ato da inscrição, os seguintes documentos: 

a. Ficha de inscrição do PCG (formulário socioeconômico) 

b. Formulários de autodeclaração de baixa renda, termo de compromisso e matrícula 
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Leia-se: 

4.9.2 Para participar da seleção, o candidato deverá preencher, de forma on-line, no 

ato da inscrição, os seguintes documentos: 

a. Ficha de inscrição do PCG (formulário socioeconômico) 

b. Formulários de autodeclaração de baixa renda, termo de compromisso e matrícula 

 

 

Porto Alegre, 2. de fevereiro de 2022. 

 

 

 

Regina Tatsch de Oliveira 

Diretora da Escola Sesc Alberto Bins – Sesc/RS 
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