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- PCG

ERRATA DO EDITAL 05/ 2017 - PCG/SESC-RN

O Departamento Regional do Serviço Social do Comércio/Sesc – Administração Regional do 

Estado do Rio Grande do Norte, TORNA PÚBLICA a ERRATA  ao Edital 05/2017 – PCG/SESC-

RN, referente ao processo seletivo para ingresso nas vagas destinadas à gratuidade para as 

Atividades e/ou Projetos do Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG, obedecidas 

as normas e disposições contidas neste edital, para nele fazer constar o que segue:

1) Onde se lê no item 3:

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A PRÉ-MATRÍCULA:

3.1. O candidato, para realizar a pré-matrícula, deverá ser dependente de comerciário e atender 

aos seguintes requisitos básicos:

a) Possuir renda familiar bruta de até três salários mínimos vigentes;

b) Atender aos pré-requisitos da Atividade (Anexo I).

3.2 Caso as vagas não sejam preenchidas pelos candidatos dependentes de comerciários, os 

conveniados poderão se candidatar, ainda permanecendo vagas, os usuários (qualquer pessoa 

da sociedade que possua cartão do Sesc) poderão se candidatar, ambos obedecendo aos 

requisitos básicos citados no item 3.1 “a” e “b”.

Leia-se:

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A PRÉ-MATRÍCULA:

3.1. O candidato, para realizar a pré-matrícula, deverá ser preferencialmente dependente de 

comerciário, e estudantes da rede pública de educação básica, todos de baixa renda e atender 

aos seguintes requisitos básicos:

c) Possuir renda familiar bruta de até três salários mínimos vigentes;

d) Atender aos pré-requisitos da Atividade (Anexo I).

2) Onde se lê no item 5.1:

5.1. No ato da pré-matrícula o pai e/ou responsável legal deverá apresentar os seguintes 

documentos originais:

a) RG ou certidão de nascimento do candidato e do responsável legal;
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b) CPF do candidato e do responsável legal;

c) Comprovante de residência atual (não devendo ultrapassar 60 dias da sua emissão);

d) Documento que comprove a necessidade de acompanhamento educacional especializado, 

quando for o caso (laudo médico do candidato);

e) Declaração escolar original;

f) Cartão do Sesc atualizado do candidato e do responsável legal;

g) Comprovante de renda familiar;

Leia-se:

5.1. No ato da pré-matrícula o pai e/ou responsável legal deverá apresentar os seguintes 

documentos originais:

a) RG ou certidão de nascimento do candidato e do responsável legal;

b) CPF do candidato e do responsável legal;

c) Comprovante de residência atual (não devendo ultrapassar 60 dias da sua emissão);

d) Documento que comprove a necessidade de acompanhamento educacional especializado, 

quando for o caso (laudo médico do candidato);

e) Declaração escolar original;

f) Comprovante de renda familiar;

2) No item 14, onde lê-se: 

14. CRONOGRAMA:

ETAPAS DATA HORÁRIO UNIDADE

Pré-matrícula – 2º ano 22 e 23/01/2018
08hàs 11h30 e das 

13h às 16h30
Sesc Zona Norte/RN.

Divulgação da lista com 

os convocados para a 

efetivação da matrícula 

(2º ano – vagas 

existentes)

26 de janeiro de 2018 -

Site www.sescrn.com.br e 

Quadros de Aviso do Sesc 

Zona Norte/RN.

Efetivação da matrícula 

- 2º ano
30 e 31 de janeiro de 2017

08hàs 11h30 e das 

13h às 16h30
Sesc Zona Norte/RN.

Início das aulas

05 de fevereiro de 2018 (em 

caso de alteração da data os 

pais/responsáveis serão 

avisados em tempo hábil) 

08hàs 11h30 e das 

13h às 16h30
Sesc Zona Norte/RN.
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Leia-se:

14. CRONOGRAMA:

ETAPAS DATA HORÁRIO UNIDADE

Pré-matrícula – 2º ano 22 e 23/01/2018
08hàs 11h30 e das 

13h às 16h30
Sesc Zona Norte/RN.

Divulgação da lista com 

os convocados para a 

efetivação da matrícula 

(2º ano – vagas 

existentes)

26 de janeiro de 2018 -

Site www.sescrn.com.br e 

Quadros de Aviso do Sesc 

Zona Norte/RN.

Efetivação da matrícula 

- 2º ano
30 e 31 de janeiro de 2018

08hàs 11h30 e das 

13h às 16h30
Sesc Zona Norte/RN.

Início das aulas

05 de fevereiro de 2018 (em 

caso de alteração da data os 

pais/responsáveis serão 

avisados em tempo hábil) 

08hàs 11h30 e das 

13h às 16h30
Sesc Zona Norte/RN.

Natal-RN, 19 de janeiro de 2018.

NIVALDO DA COSTA PEREIRA 

Diretor Regional


