PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE - PCG

EDITAL 04/2018 – PCG CURSOS/SESC-RN

O Diretor do Departamento Regional do Serviço Social do Comércio/Sesc – Administração
Regional no Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO o
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, bem como Regulamento do Sesc, aprovado pelo Decreto
61.836/67, de 5/12/1967 e alterações, e Resolução Sesc 1.166/2008.

1. DO PROGRAMA:
1.1. O Programa de Comprometimento e Gratuidade, doravante denominado PCG, destinase preferencialmente, aos trabalhadores do comércio de bens, serviço e turismo e seus
dependentes e aos estudantes da Educação Básica da rede pública, todos de baixa renda –
cuja renda familiar mensal não ultrapasse o valor de três salários mínimos nacional, conforme
anexo da Resolução Sesc 1.166/2008 no item 5.2, priorizando-se aqueles que satisfizerem as
duas condições: aluno e trabalhador, conforme Protocolo de Compromisso firmado entre o
Ministério da Educação – MEC, o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, o Ministério da
Fazenda – MF, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC, o
Serviço Social do Comércio – Sesc e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac.

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
2.1. O Processo Seletivo de concessão de vagas para Curso, Oficina e/ou Palestra do PCG é
regido por este Edital (Anexo I).
2.2. A inscrição dos candidatos no processo seletivo para preenchimento das vagas do PCG,
objeto deste Edital, é realizada a partir das informações prestadas pelo candidato e sob sua
responsabilidade, conforme formulários disponibilizados pela Instituição.
2.3. A análise das informações fornecidas pelo candidato é feita com base nos critérios
estabelecidos no Decreto 61.836/67, de 5/12/1967 e alterações, no Protocolo de Compromisso
e na documentação apresentada pelo interessado no prazo e local previstos neste Edital.
2.4. A candidatura a vaga do PCG se fará por meio de preenchimento da autodeclaração de
renda familiar, do questionário socioeconômico, do termo de compromisso, do atendimento aos
pré-requisitos para ingresso Curso, Oficina e/ou Palestra da escolhido, bem como assinatura
da autodeclaração acerca de sua condição econômica (renda familiar), comprometendo-se a
disponibilizar dados corretos e verdadeiros, sob pena de falsidade, nos termos da lei1.
2.5. A documentação exigida na entrevista/matrícula será de total responsabilidade do candidato
e deverá ser entregue no prazo estabelecido. Havendo qualquer irregularidade nos documentos
apresentados, o candidato terá seu processo cancelado, imediatamente, pela Instituição.
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2.6. As vagas destinadas ao Processo Seletivo do PCG, divulgadas neste Edital, descritas no
Anexo I, serão preenchidas por ordem de classificação, obedecendo-se, rigorosamente, a
quantidade de vagas;
2.7. Se os primeiros classificados para ocuparem as vagas previstas não comparecerem na data
posta em edital para efetivarem a matrícula, serão convocados imediatamente o(s) próximo(s)
candidato(s) classificado(s), até que se complete o total de vagas previstas no PCG.
2.8. Os cursos, apenas serão iniciados com, no mínimo, 80% das vagas preenchidas.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO:
3.1. Para realizar a inscrição, o candidato deverá ser comerciário ou dependente ou estar
matriculado ou ser egresso da Educação Básica da rede pública, atendendo aos seguintes
requisitos básicos:
a) Possuir renda familiar bruta de até três salários mínimos nacional;
b) Atender aos pré-requisitos do Curso, Oficina e/ou Palestra escolhido(a) (Anexo I).
4. DA INSCRIÇÃO:
4.1. Antes de efetuar a inscrição do PCG, o candidato deverá conhecer o Edital e estar ciente
de todos os requisitos exigidos para candidatar-se à vaga.
4.2. A inscrição no processo seletivo do PCG, relacionada no Anexo I, deverá ser realizada nas
Centrais de Relacionamento do Sesc/RN em que a atividade será oferecida, no período e local
estabelecido no item 11.
4.3. As inscrições serão presenciais, devendo ser realizadas na Central de Relacionamento,
com as informações fornecidas pelo próprio candidato ou seu responsável legal, devidamente
comprovado pela documentação pessoal.
4.4. Os candidatos que se apresentarem para participar do PCG, deverão preencher junto à
Central de Relacionamento a autodeclaração de renda familiar e o questionário
socioeconômico, conforme constam nos Anexos II e III, respectivamente; cujos dados gerarão
um Índice Classificatório.
4.5. O mesmo candidato poderá se inscrever em um ou mais Curso, Oficina e/ou Palestra
oferecidas neste Edital, conforme Anexo I. Entretanto, só poderá se matricular em mais de um
Curso, Oficina e/ou Palestra, caso as vagas oferecidas, a partir do segundo Índice de
Classificação, não sejam preenchidas.
4.5.1. Caso haja suplentes nas vagas em que se candidatou, o selecionado participará de
apenas 01 (um) Curso, Oficina e/ou Palestra no qual seja melhor classificado.
4.5.2. Caso o Índice de Classificação, seja o mesmo em todos os Cursos, Oficinas e/ou
Palestras, o candidato será matriculado, naquele em que se inscreveu por último.

1

Art. 299 do Código Penal
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5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:
5.1. A seleção dos candidatos inscritos será realizada, observadas as seguintes etapas:
a) O candidato deverá comparecer as Centrais de Relacionamento em que irá ocorrer a
atividade, portando documentação necessária e informando dados para Preenchimento da
Autodeclaração de renda familiar e do questionário socioeconômico;
b) Aplicação do Índice Classificatório;
c) Entrevistas, visitas ou outros mecanismos que por ventura se fizerem necessários.

5.2. Os critérios adotados para a seleção foram definidos atendendo ao protocolo firmado entre
o Sesc e o Governo Federal e aos requisitos estabelecidos pelo Departamento Regional. O
Índice Classificatório será calculado com base nos seguintes itens:





Renda bruta mensal familiar;
Número de integrantes do grupo familiar;
Categoria do participante do PCG (trabalhadores do comércio de bens, serviço e
turismo, seus dependentes, estudantes ou egressos de escola pública);
Moradia do participante do PCG.

5.3. O Índice Classificatório, que determinará a classificação dos candidatos, será obtido
mediante a aplicação da fórmula IC = (RF x CL x M) ÷ GF, onde:


IC = Índice Classificatório;



RF = Renda Familiar (Entende-se como Renda Familiar o somatório da renda
individual dos moradores do mesmo domicílio);



CL = Comerciários, dependentes ou egressos de escola pública (não = 1; sim = 0,8);



M = Moradia (própria = 1; cedida = 0,8; alugada ou financiada = 0,5);



GF = Grupo familiar (número de membros do grupo familiar, incluindo o candidato).

6. DA CLASSIFICAÇÃO:
6.1. A classificação dos candidatos à vaga no PCG obedecerá ao menor valor obtido no Índice
Classificatório – IC e a disponibilidade de vagas existentes no Curso, Oficina e/ou Palestra aos
quais se candidatarem, levando em consideração 4.5 e 4.5.1 deste Edital.
6.2. Em caso de empate, a classificação obedecerá à melhor posição nos critérios abaixo, na
seguinte ordem:
1º) Menor renda familiar per capta;
2º) Ser trabalhador do comércio de bens, serviço e turismo e seu dependente;
3º) Ser pessoa com deficiência;
4º) Candidato mais idoso;
5º) Não possuir mais de um beneficiário do PCG no núcleo familiar.
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7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E DA MATRÍCULA:
7.1. Do Resultado:
7.1.1. A relação dos candidatos aprovados no processo seletivo, será divulgada na página da
internet - www.sescrn.com.br - e no Quadro de Avisos dos Centros de Atividades do Sesc - RN,
conforme cronograma descrito neste Edital no item 11.
7.2. Da Matrícula:
7.2.1.
A matrícula dos classificados será realizada, sempre no dia útil que antecede o
Primeiro dia do Curso, Oficina e/ou Palestra com a apresentação de documentação pessoal
(RG ou Certidão de nascimento e CPF), conforme item 11 deste edital, no presente momento
será preenchido e assinado o Termo de Compromisso do Aluno (Anexo IV).
7.2.2.
O não comparecimento, no dia da matrícula, conforme item 7.2.1, implicará na perda
irrevogável da vaga, com a consequente chamada imediata do candidato classificado na
posição seguinte para o preenchimento da referida vaga.
7.2.3.
Em qualquer momento a matrícula poderá ser cancelada, perdendo o candidato o
direito à vaga, se for verificada qualquer irregularidade na documentação ou nas informações
prestadas por ele, ou seu responsável.

8. DA PERMANÊNCIA NO PROGRAMA:
8.1. A renovação e/ou a manutenção da gratuidade estará(ão) condicionada(s) a:
a) Aprovação dentro de cada Curso, Oficina e/ou Palestra;
b) Frequência mínima de 75% (para cada Curso, Oficina e/ou Palestra);
c) Manter, de um ano para o outro, as mesmas condições que permitiram sua admissão no PCG;
d) Não ter abandonado a atividade do PCG sem justificativa e seus respectivos documentos
comprobatórios;
e) Não ter sido verificada qualquer irregularidade na documentação ou nas informações
prestadas pelo candidato, ou seu responsável.
9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
9.1. A inscrição do candidato implica a aceitação das normas que regem o processo seletivo do
PCG definidas neste Edital.
9.2. Não serão recebidos processos incompletos, nem fora dos prazos estabelecidos, sob
qualquer hipótese e/ou justificativa.
9.3. Após a divulgação do resultado, poderá o participante manifestar-se no prazo de 2 (dois)
dias úteis requerendo por escrito a revisão da classificação, protocolando documento nas
Centrais de Relacionamento do Sesc/RN, dirigido à Direção, à qual apreciará o pedido.
9.4. Os candidatos classificados e que não estão com o Índice Classificatório apto para assumir
as vagas existentes, comporão uma lista de candidatos suplentes, válido para o exercício de
2018 e serão convocados a assumir vagas que, porventura, surgirem durante este período.
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9.5. O aluno que abandonar a Atividade perderá a gratuidade, podendo o mesmo se
candidatar a futuras vagas, decorrido o prazo de (2) dois anos do abandono.
9.6. O Sesc/RN reserva-se o direito de cancelar, adiar ou remanejar turmas que não alcancem
o número mínimo necessário de alunos matriculados para realização do Curso, Oficina e/ou
Palestra.
9.7. A gratuidade das do Curso, Oficina e/ou Palestra oferecidos neste Edital serão garantidas
durante toda a vigência deste Edital, ressalvada a ocorrência de evento que impossibilite a sua
manutenção.
9.8. É de inteira responsabilidade do candidato ou seu responsável legal acompanhar todos os
atos, editais e comunicados referentes a esse processo seletivo, que sejam publicados e/ou
divulgados na internet, no endereço eletrônico www.sescrn.com.br e nos quadros de aviso das
Unidades Sesc.
9.9. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital se inicia da publicação na página do
Sesc/RN na internet e nos quadros de aviso das Unidades Sesc.

10. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NO PCG
10.1. No ato da inscrição o candidato e/ou responsável legal deverá apresentar os documentos
originais e entregar as seguintes cópias:
a) RG ou certidão de nascimento;
b) CPF do candidato e do responsável legal;
c) Comprovante de residência (com emissão inferior a 60 dias);
d) Documento que comprove deficiência física ou mental, quando for o caso;
e) Comprovante de escolaridade: histórico escolar e/ou declaração escolar, quando for o caso;
f) Cartão Associado Sesc, caso possua.
10.2. A documentação a ser apresentada pelo candidato e/ou responsável legal e o
preenchimento dos documentos referidos no item 10.1 serão de total responsabilidade do
candidato ou seu responsável, bem como as informações fornecidas para preenchimento da
auto declaração de renda e questionário socioeconômico.
10.3. Verificada qualquer irregularidade na documentação ou nas informações prestadas pelo
candidato e/ou seu responsável, o pedido de inscrição será indeferido.
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11. CRONOGRAMA
OUTUBRO
ETAPAS

DATA

HORÁRIO

UNIDADE

Divulgação

13 a 25 de setembro

8h às 17h

Site www.sescrn.com.br e Quadro de Aviso

Inscrição

13 a 25 de setembro

8h às 12h
13h às 17h

Unidades: Sesc Cidade Alta, Sesc Mossoró,
Sesc Seridó, Sesc Ler São Paulo do Potengi e
Sesc Ler Nova Cruz.

Seleção
Resultado
Início

26 de setembro
28 de setembro
A partir das 16h Site www.sescrn.com.br e Quadro de Aviso
Unidades Operacionais Sesc/RN
Ver cronograma de cada curso a partir da
página 07

NOVEMBRO
ETAPAS

DATA

Divulgação

11 a 23 de outubro

Inscrição

11 a 23 de outubro

HORÁRIO

UNIDADE

8h às 17h

13h às 17h

Site www.sescrn.com.br e Quadro de
Aviso
Unidades: Sesc Cidade Alta, Sesc
Mossoró, Sesc Seridó, Sesc Ler São Paulo
do Potengi e Sesc Ler Nova Cruz.

8h às 12h

Seleção

24 e 25 de outubro

-

-

Resultado

26 de outubro

A partir das 16h

Site www.sescrn.com.br e
Quadro deAviso

Início

Ver cronograma de cada curso a partir da
página 07

Unidades Operacionais Sesc/RN

DEZEMBRO
ETAPAS

DATA

Divulgação

14 a 27 de novembro

Inscrição

14 a 27 de novembro

HORÁRIO

UNIDADE

8h às 17h

13h às 17h

Site www.sescrn.com.br e
Quadro deAviso
Unidades: Sesc Cidade Alta, Sesc
Mossoró, Sesc Seridó e Sesc Ler São Paulo
do Potengi.

8h às 12h

Seleção

28 e 29 de novembro

-

-

Resultado

30 de novembro

A partir das 16h

Site www.sescrn.com.br e
Quadro deAviso

Início

Ver cronograma de cada curso a partir da
página 07

Unidades Operacionais Sesc/RN

Natal-RN, 05 de setembro de 2018.
FERNANDO VIRGILIO
Diretor Regional
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ANEXO I
(Outubro, novembroe dezembro)
VAGAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE - PCG

Outubro
CURSO

Confecção
de peças
para Mesa,
Banho e
Cozinha

Bolsas e
Organizador
es em
tecido

CH

Nº DE
VAGAS

MATRÍCULA PERÍODO HORÁR
IO

52h

15

Dia 11 de
outubro.

De15à31
de outubro
(seg a sex)

8h às
12h

40h

15

Dia 11 de De15 à 26
outubro. De outubro
(seg a sex)

13 às
17h

COMO SE
INSCREVER?
Inscrições nas
Centrais de
relacionamento do
Sesc Cidade Alta/
Programa de
Comprometimento
e Gratuidade
Inscrições nas
Centrais de
relacionamento do
Sesc Cidade
Alta/Programa de
Comprometimento
e Gratuidade

LOCAL DO
CURSO

PRÉREQUISITO

Sesc Cidade
Alta

A partir de
14 anos

Sesc Cidade
Alta

A partir de
14 anos

DESCRIÇÃO

Neste curso serão apresentadas as
técnicas de como tirar moldes, manuseio
das máquinas de costura e materiais,
bem como combinação de cores e a
confecção das peças propostas (toca
pós banho, puxa saco, toalha de
lavabo, capa para gel’água).
Confeccionar Bolsas e organizadores de
tecido, fazendo uso de técnicas de
composição de cores, patch apliquê que
poderão ser utilizadas em outros
segmentos de artesanato e corte e
costura.
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12h

15

Dia 26 de
outubro.

29,30e
31 de
outubro

19h

15

Dia 19 de
outubro.

22 a
26/10/20
18 e
27/10/20
18

Automaquiagem

Acessório
se
enfeites
natalinos

Cartonagem
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De 13 às
17h

18h30
às
21h30
(22 a
26/10)
e 08h as
12h
(27/10)

12h

15

Dia 19 de
outubro.

22 a 25
de
outubro

18h30
às
21h30

Inscrições nas
Centrais de
relacionamento do
Sesc Cidade
Alta/Programa de
Comprometimento
e Gratuidade

Sesc Cidade
Alta

Inscrições nas
Centrais de
relacionamento do
Sesc Unidade Sesc
Ler São Paulo do
Potengi através do
Programa de
Comprometimento
e Gratuidade

Unidade Sesc
Ler São Paulo
do Potengi

A partir de 14
anos

Técnicas de montagem com pedrarias
e trabalho com feltro e combinação de
cores, com a prática o aluno será capaz
de desenvolver e criar peças
decorativas.

A partir de 14
anos

Iniciação a técnica de cartonagem que
consiste em moldar papelão e
transformá-lo em peças decorativas e
utilitárias. A confecção de peças
artesanais parafestas (casamentos,
batizados, 15anos,dentreoutros)
seguindo três módulos de conteúdo.

Inscrições nas
Sesc Ler Nova A partir 14 anos
Centrais de
Cruz
relacionamento do
Sesc Ler Nova
Cruz -Programa de
Comprometimento

Breve introdução sobre a história da
maquiagem;
Conhecer osprincipais produtos
utilizados em maquiagem;
Aprender as diversas técnicas e
tendências demaquiagem.

e Gratuidade
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Ceia Natalina

09h

15

Dia 16 de
outubro.

17,18 e 14h às
17h
19/10
(Quarta,
Quinta e
Sexta)

Inscrições nas
Centrais de
relacionamento do
Sesc Mossoró/RN
através do
Programa de
Comprometimento
e Gratuidade

Cozinha
Pedagógica
do Sesc
Mossoró/RN

A partir de 14
anos

A Celebração de Natal, costuma reunir
muitaspessoasdiantedeumamesa
farta e repleta de preparações,
tradicionais dessa época do ano. Nesse
curso, o aluno desenvolverá
conhecimentos e técnicas dessa
culinária típica, ampliando as suas
possibilidades de cardápio, inovando nas
combinaçõesdeingredientes e criações,
através de Entradas, Pratos Principais e
Sobremesas.
*Composição e decoração de tábuas de
Frios;
*Saladas Frias com folhas e frutas;
*Consumer de Batata;
*Castanhas torradas com mel e pimenta
rosa
*Lombo Suíno Recheado;
*Tender marinado na Cerveja;
*Arroz com amêndoas;
*Farofa com Bacon
Sobremesas
*Rabanada
*Cheesecake de Frutas Vermelhas;
*Tiramissú

9

Festival de Browniers
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09h

15

Dia 08 de
outubro.

09, 10 e 14:00 às
Inscrições nas
Centrais de
11/10
17:00h
relacionamento do
(Terça,
Sesc Mossoró/RN Quarta e
Programa de
Quinta)
Comprometimento
e Gratuidade

O Brownier, é a nova sensação da
Cozinha A partir de 14anos Cofeitaria Gourmet, além de serem
extremamente lucrativos e saborosos.
Pedagógica do
NesseCurso,oalunodesenvolverá
Sesc
Mossoró/RN
conhecimentos e técnicas de fabricação
do Brownier, como diferentes
ingredientes, texturas, recheios e como
deixa-lo mais atrativo para as vendas.
FESTIVAL DE BROWNIER
Produção de Brownier
*Ingredientes;
*Técnicas e Misturas;
Cortes e Decorações
*Porções;
*Decorações com técnicas variadas;
Bolos Brownier
*Bolos decorados, usando amassa de
Brownier etécnicas deconfeitaria
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09h

15

Dia 23 de
outubro.

24,25 e
26/10
(Quarta,
Quinta e
Sexta)

14h
às
17h

Inscrições nas
Sala de Cursos
Centrais de
do Sesc
relacionamento do Mossoró/RN
Sesc Mossoró/RN
- Programa de
Comprometimento
e Gratuidade

A partir de
14 anos

Com as Festas Natalinas, cresce a
procuraporpeçasartesanais,que
servirão para decorar as mesas das
Ceias de Natal. Nesse curso, o aluno irá
aprender a confeccionar diferentes
adereços utilizados nas Ceias de Natal,
como velas, taças, entre outros.
ARTIGOS NATALINOS
*Dinâmica de Apresentação
*Apresentaçãodapropostadocurso
*Apresentação do material que irá ser
trabalhado;
*Ensino as técnicas parautilização da
máquina de costura
*Comocobrir agarrafacom barbante;
*Instigar a criatividade para enfeitar a
garrafa;
*Confecção do Arranjo Natalino,
instigando a criatividade do aluno;
*Organização da mesa com os adornos
confeccionado durante o curso.
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Doces Gourmets

09h

15

Dia 26 de
outubro.

29,30 e
31/10
(Segunda,
Terça e
Quarta)

14h às
17h

Inscrições nas
Centrais de
relacionamento do
Sesc Mossoró/RN Programa de
Comprometimento
e Gratuidade

Cozinha
Pedagógica do
Sesc
Mossoró/RN

A partir de
14 anos

O Curso pretende ensinar à fazer doces
bastante comercializados, como
brigadeiros, Churros,entreoutros,
permitindo aprender as melhores
técnicas, deixando os doces com
aspectos profissionais, facilitando
assim, a comercialização.
DOCES GOURMETS
*Ingredientes
*Técnicas de Preparo;
Recheios
*Tipos de recheio
*Combinação de Sabores
Comercialização
*Dicas de Comercialização
*Armazenamento

12

Preparando sua mesa
para o natal
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Decoração
natalina:
deixando
sua casa
muito
mais
bonita

09h

15

Dia 01 de
outubro.

18h

18

Dia 08 de 09, 11, 16, 14h às
Associação de
Inscrições na
outubro.
18, 23 e
17h
Promoção
Associação de
25/10/2018
Promoção Humana Humana
através do Programa
(Caicó)
de Comprometimento
e Gratuidade

Valorizando 18h
a cultura
local
através do
“bordado
de Caicó”

15

02, 04 e
05/10/20
18

14h às Inscrições nas Centrais
Centro
17h de relacionamento do Comunitário
Sesc Seridó através do Nova Caicó
Programa de
Comprometimento e
Gratuidade

Dia 11 de 15, 17, 19, 14h às
Inscrições nas
outubro.
22, 24 e
17h
Centrais de
relacionamento do
26/10/2018
Sesc Seridó/
Programa de
Comprometimento e
Gratuidade

Casa de
Cultura
Popular
(Caicó)

A partir de 16
anos

A partir de 16
anos

A partir de 16
anos

O natal é uma data festiva que traz
consigo a valorização da família e
amigos. Com isso, é muito comum
querermos deixar nossos lares mais
bonitos e aconchegantes para
vivenciarmos essa data tão linda,
juntamentedaquelesquenosfazem
bem. Assim, durante o curso
“Preparando sua mesa para o natal”
os/as participantes aprenderão a
produzir peças decorativas, como
arranjos,portatalhereseestolas,que
podemenfeitar amesaedeixar acasa
muito mais alegre para receber amigos e
familiares e juntos celebrar essa data tão
especial que é o natal.
Decoração natalina: deixando sua casa
mais bonita” os/as participantes
aprenderão a produzir peças
decorativas, como: arranjos para a ceia
natalina; guirlandas, presépios e enfeites
para a árvore de natal.
O bordado “de Caicó” é considerado uma
expressão da cultura local, possuindo
elementos que remontam a valorizaçãoda
cidade, dosvalores, do artesanato e, portanto,
da cultura local.
Através do curso Valorizando a cultura local
através do “bordado de Caicó”,
os/as participantes aprenderão atécnica do
bordado à máquina, que poderá ser
utilizada para confecção de estolas,

13

PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE - PCG

toalhas de banho, lençóis, dentre outros.

Novembro
Nº MATRÍCULA PERÍODO HORÁRIO COMO SE
DE
INSCREVER?
VAGAS

CURSO

CH

Confecção de
roupas
práticas e
versáteis

54h

15

Confecção de
Moda Jovem
e casual

52h

15

De 8h às Inscrições nas
11h
Centrais de
relacionamen
to do Sesc
Cidade Alta/
Programa de
Comprometi
mento e
Gratuidade
Inscrições nas
De 01 De05à23 De 13h às Centrais de
De
17h
relacionamen
de
novembro
to do Sesc
novembro
Cidade Alta/
Programa de
Comprometi
mento e
Gratuidade
De 01 De05à30
de
De
novembro novembro

LOCAL
DO
CURSO

PRÉREQUISI
TO

DESCRIÇÃO

Sesc Cidade A partir de
Alta
14 anos

Neste curso serão apresentadas as técnicas e o
passo a passo de como tirar molde, cortar e
costurarmodelos do vestiáriofeminino. Com a
prática o aluno ficará capacitado a desenvolver e
criar outras peças, acompanhando astendências da
moda.

A partir de
14 anos

Aprender o manuseio das máquinas de costura, dos
matérias, bem como combinação de cores e a
confecção das peças propostas (minissaia,
short saia, vestido casual) .

Sesc Cidade
Alta

14
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Bordados
em pedraria
para roupas

20h

15

Design de
sobrancelh
as

15h

15

Design de
Sobrancelh
as

09h

15

Inscrições
De 23 26 à 30 de De 13h às nas Centrais
17h
novembro
de
de
relacionamen
novembro
to do Sesc
Cidade Alta
Inscrições
nas
19 a
Centrais de
De 16
18h30
23/11/20
relacionam
de
às
18
ento do
novembro
21h30
Sesc
Unidade
Sesc Ler
São Paulo
do Potengi
através do
Programa
de
Comprome
timento e
Gratuidade
De 01
de
novembro

5 a 7 de
novembr
o

18h30
às
21h30

Sesc Cidade
Alta

A partir
de 14
anos

Unidade A partir de
Sesc Ler São 14 anos de
idade
Paulo do
Potengi

Inscrições nas Sesc Ler Nova A partir 14
anos
Cruz
Centrais de
relacionamen
to do Sesc
Ler Nova
CruzPrograma de
Comprometi
mento e
Gratuidade

O(a) aluno aprenderá a manusear o material,
combinação de cores e confecção das
peças.

Iniciação de técnicas de Design de Sobrancelhas ao
cursista com o objetivo de mesclar métrica e
proporção do rosto embelezando, transformando e
corrigindo o que está imperfeito no rosto, deixando
assim seu rosto mais bonito e harmonioso.

Breve estudo sobre Visagismo e como conhecer os
diferentes formatos de rosto, olhos, sobrancelhas,
analisando todo o conjunto da face;
Conhecer sobre as habilidades e técnicas para o
design dasobrancelha;
Receber dicas de atendimento ao cliente por meio
da ética profissional.
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Artigos
natalinos em
feltro

Festival de
Palhas
Italianas

9h

09h

15

15

De 16
de
novembro

De 06
de
novembro

19 a 21
de
novembr
o

07,08 e
09/11
(Quarta,
Quinta e
Sexta)

18h30
às
21h30

14h às
17h

Inscrições nas Sesc Ler Nova
Cruz
Centrais de
relacionamen
to do Sesc
Ler Nova
CruzPrograma de
Comprometi
mento e
Gratuidade

Inscrições nas
Centrais de
relacionamen
to do Sesc
Mossoró/RN
através do
Programa de
Comprometi
mento e
Gratuidade

Cozinha
Pedagógica
do Sesc
Mossoró/R
N

A partir
14 anos

Confeccionar peças em feltro para decoração e
artigos natalinos, fazendouso detécnicas de
composição de cores, colagem, pontos variados de
bordados,aplicaçãodeadereçosetécnicade
diversos moldes, além de entender como aplicar
essas técnicas em outros segmentos do mercado de
artesanato e decoração.
1. Guirlanda;
2. Enfeites de porta e de árvore de Natal;
3. Botas do papai Noel;
4. Mini Chaveiros;
5. Outros itens natalinos.

A partir
de 14
anos

Aprender além da receita tradicional de Palha
Italiana, outros sabores e variações gourmet. Por
serum docemuitoatrativoesaboroso,aPalha
Italiana, tornou-se tendência em festas de
aniversário, casamentos e batizados.
FESTIVAL DE PALHAS ITALIANAS
*Ingredientes
*Técnicas de Preparo;
2º DIA -Porções e Decoração
*Corte;
*Decoração com Técnicas de Confeitaria;
*Decoração para Vendas
Palha Italiana Alternativa
*Uso de técnicas para produção de tortas e bolos
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Bolos
Natalinos

Souplasts –
Sua Mesa
mais
Glamorosa

09h

09h

15

15

12,13 e
De 09
14/11
de
novembro (Segunda,
Terça e
Quarta)

De 20
de
novembro

21,22 e
23/11
(Quarta,
Quinta e
Sexta)

14h
às
17h

14h às
17h

Inscrições nas
Cozinha
A partir
Centrais de
de
Pedagógica
do
relacionamen
Sesc
14 anos
to do Sesc
Mossoró/RN Mossoró/RN
através do
Programa de
Comprometi
mento e
Gratuidade

Inscrições Sala de Cursos
nas Centrais
do Sesc
de
Mossoró/RN
relacionamen
to do Sesc
Mossoró/RN.

A partir
de
14 anos

Aprender diferentes tipos de massas, recheios e
coberturas de bolos que poderão ser servidos
durante as Festas Natalinas.
BOLOS NATALINOS
Preparação de Bolos
*Ingredientes e Técnicas de Preparo
Corte eDecoração
*Recheios
*Introdução à técnicas de Confeitaria
Coberturas
*Tipos de Coberturas
*Uso de Frutas na Decoração

Aprender à confeccionar diferentes modelos de
Sousplats, que poderão ser utilizados em diferentes
ocasiões, deixando o momento mais bonito e
sofisticado.
SOUPLATS – Sua Mesa mais Glamorosa
*Apresentação da proposta do curso
*Apresentação do material que irá ser trabalhado;
*Ensinar as técnicas para utilização do cordão sisal
para o souplast rústico;
*Ensino das técnicas para utilização da máquina de
costura;
*Pintura da base de MDF com tinta PVA;
*Como cortar o tecido para a preparação do
souplast;
*Costura do elástico no tecido para a preparação da
capa do souplast
*Pintura da base de MDF com tinta PVA;
*Costuradoelásticonotecidoparaapreparaçãoda
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capa do souplast
*Organização de uma mesa de jantar com os
souplast confeccionados pelos alunos.
* Porta talher

Arranjos
natalinos

Faça e venda:
lembrancinha
s para o natal

9h

15h

20

18

05, 07 e
De 01
09/11/201
de
8
novembro

De 19
de
novembr
o

20, 22,
27, 29 e
30/11/20
18

A partir de
16 anos

Aprender a confeccionar belos arranjos que
poderão ser utilizados para ornamentar mesas
natalinas ou deixar qualquer ambiente mais alegre
para a celebração do natal.

14h
Inscrições na Associação de A partir de
às 17h Associação de Promoção 16 anos
Humana
Promoção
Humana
através do
Programa de
Comprometim
ento e
Gratuidade

Aprender a confeccionar pequenos mimos (mini
presépios, mini árvore de natal, enfeites para
árvores de natal, anjos decorativos) presenteáveis e
que vão deixar qualquer pessoa feliz.

14h
às
17h

Inscrições nas
Centrais de
relacionamento
do Sesc Seridó/
Programa de
Comprometime
nto e
Gratuidade

Casa de
Cultura
Popular
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Dezembro
CURSO

CH

Nº DE MATRÍCULA
PERÍODO HORÁRIO
VAGAS

Confecção de
Blusas

20h

15

Confecção de
roupas para o
verão

20h

15

Lembrancinhas

15 h

15

COMO SE
INSCREVE
R?

Inscrições
De 03 de De04à08 De 8hàs12h nas Centrais
dezembro
de
de
relacioname
dezembro
nto do Sesc
Cidade Alta/
Programa de
Comprometi
mento e
Gratuidade
Inscrições
De 03 de De04à08
De 13h
nas Centrais
dezembro
às 17h
de
de
dezembro
relacioname
nto do Sesc
Cidade Alta/
Programa de
Comprometi
mento e
Gratuidade
De 07 de

10 a

18h30 as

Inscrições
nas Centrais

LOCAL
DO
CURSO

PRÉREQUISI
TO

DESCRIÇÃO

Sesc Cidade
Alta

A partir de Manuseio das máquinas de costura, dos
14 anos matérias, bem como combinação de cores e
a confecção das peças.

Sesc Cidade
Alta

A partir de
14 anos

Unidade Sesc A partir de

Aprender o manuseio das máquinas de
costura, dos matérias, bem como
combinação de cores e a confecção das
peças.

Técnicas para confecção de lembrancinhas
para festas infantis/temáticas
19
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personalizadas

Festival de
Bolo no
Pote

Almofadas
Decorativas

09h

09h

15

15

dezembro 14/12/20
18

21h30

De 04 de
dezembro

14h às
17h

De 04 de
dezembro

05, 06 e
07/12
(Quarta,
Quinta e
Sexta)

05,06 e
07/12
(Quarta,
Quinta e
Sexta)

14h às 17h

de
relacioname
ntodo Sesc
Unidade Sesc
Ler São Paulo
do Potengi/
Programa de
Comprometi
mento e
Gratuidade

Ler São Paulo
do Potengi

Inscrições
nas Centrais
de
relacioname
nto do Sesc
Mossoró/RN
através do
Programa de
Comprometi
mento e
Gratuidade

Cozinha
Pedagógica
do Sesc
Mossoró/RN

14 anos

personalizadas em feltro.

Produzir diferentes tipos de recheios,
A partir de
coberturas e massas de Bolo no Pote, além de
14 anos
técnicas de montagens e embalagens para
venda.

Inscrições nas Sala de Cursos A partir de
Centrais de
do Sesc
14 anos
relacionament Mossoró/RN
o do Sesc
Mossoró/RN Programa de

FESTIVAL DE BOLO NO POTE
Massas
*Ingredientes;
*Técnicas de Preparo;
Cortes e Decoração
*Porções
*Recheios;
*Coberturas
Montagem
*Formas de montagem
*Uso de Frutas
*Armazenamento

Confeccionar diferentes capas de almofadas,
paradiversasocasiões, deixandoo ambiente
mais bonito e sofisticado.
ALMOFADAS DECORATIVAS
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Comprometim
ento e
Gratuidade

Camisetas
customizad
as:
aplicações
em chita

9h

18

*Dinâmica de Apresentação
*Apresentação da proposta do curso
*Apresentação do material que irá ser
trabalhado;
*Como cortar o tecido para a confecção da
almofada;
*Ensinar as técnicas para utilização da
máquina de costura
*Costurar a almofada;
*Instigar a criatividade do aluno para dar um
novo visual na almofada
*Cortar o tecido para a confecção da
almofada;
*Costurar a almofada;
*Comofazerfuxicoparaenfeitaraalmofada
*Corte e Costura da almofada
*Confecção de rosas em feltro para enfeitar a
almofada;
*Organização de espaço para expor as
almofadas confeccionadas

A partir de
De 03 de 04, 06 e 14h às 17h Inscrições na Associação de 16 anos Técnica de aplicação em camisetas, a partir
dezembro 07/12/2018
de pontos manuais com linha e agulha,
Associação de Promoção
Promoção
Humana
utilizando a chita como elemento central, o
Humana/
qual remete a cultura nordestina.
Programa de
Comprometime
nto e
Gratuidade
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ANEXO II
AUTODECLARAÇÃO DE RENDA FAMILIAR
IDENTIFICAÇÃO
Candidato:
RG:
Órgão Expedidor:
CPF:
Endereço:
Complemento:
Cidade: CEP:
Tel. p/ contato:
Email:

UF:
Data de Nascimento:
Nº :

UF:

Bairro:
UF:

Eu, acima identificado (a), declaro e atesto que a renda familiar mensal não ultrapassa o valor de 3 (três) salários mínimos nacionais, estando, assim, apto (a) a me candidatar a uma vaga no
Programa de Comprometimento e Gratuidade – 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 de
Aplicação 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 mensal;
c.
Compreendo e aceito o acima exposto e declaro que as informações ora prestadas correspondem exatamente à situação de fato, podendo ser consideradas verdadeiras para todos os
efeitos legais cabíveis.

Natal,

de

de 2018.

Assinatura do declarante

ANEXO III
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QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO
Espaço reservado para preenchimento pelo SESC
Unidade Executiva:
Atividade/Projeto:
Curso:
Turno: ( ) Matutino

(

) Vespertino

Modalidade:

( ) Noturno

Horário:

Informações do postulante da auto declaração (declarante):
Clientela:
( ) Comerciário
( ) Conveniado
( ) Usuário
Sexo: ( ) M

( ) Dependente de comerciário
( ) Dependente de conveniado
( ) Estudante
( ) Egresso
( )F

Matrícula SESC nº:

Estado civil: ( ) Solteiro

( ) Casado

( ) Viúvo

( ) Separado

Informações do candidato:
Obs: Este campo deverá ser preenchido com os dados do candidato à vaga. Se esse mesmo candidato for o postulante da auto declaração, este campo não precisa ser preenchido, pois os
dados já constam na auto declaração.
Nome completo:
Data de Nascimento:
/
/
Idade: Sexo:
Nacionalidade: Naturalidade:
RG:
CPF:
Endereço:
Nº:
Bairro:
CEP: Cidade: Estado:
Telefone Fixo:
Telefone Celular:
Condição fisiológica:
O candidato possui alguma deficiência?
( ) sim
( ) não
Caso possua alguma deficiência, assinale a opção abaixo:
( ) física/motora ( ) visual ( ) auditiva

( ) mental

O candidato à vaga:
Trabalha?
( ) Sim
( ) Não
em quê?
Já trabalhou? ( ) Sim
( ) Não
em quê?
Participa ou participou de outra atividade do PCG?
(

) Sim

(

) Não

Qual?
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Possui algum membro da família beneficiado no PCG?
( ) Sim
( ) Não
Qual?
Escolaridade do candidato:
( ) Analfabeto
( ) Alfabetizado
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
Informações familiares:
Patrimônio:
A moradia em que o candidato reside é:
( ) Própria
( ) Alugada
( ) Cedida (de parente/amigo)
( ) Financiada
•
•

Quantas pessoas nela residem (incluindo o candidato)?
Quantas pessoas trabalham?

Renda familiar:
( ) Sem remuneração ( ) Menos de 1 salário mínimo
( ) De 1 a menos de 2 salários mínimos ( ) De 2 a menos de 3 salários mínimos
Composição da renda:
NOME PARENTESCO PROFISSÃO
RENDA BRUTA
Exemplo: João Pai
Professor
R$ 800,00
1
2
3
4
TOTAL
Atesto que estou ciente das normas e disposições contidas no Edital PCG nº
Natal,

/2018.
de

de 2018.

Assinatura do candidato ou responsável legal
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ANEXO IV
TERMO DE COMPROMISSO
(Preencher com letra legível)
Eu,
modalidade
assumo o compromisso:
1.
2.
3.
4.
I.
II.
III.

, matriculado (a) na Atividade/Projeto/Curso de
, do SESC - Serviço Social do Comércio – Departamento Regional do Rio Grande do Norte na Unidade

,
,

Participar integralmente das atividades;
Ter frequência mínima de 75% nas atividades;
Cumprir as normas regimentais do SESC/RN;
Comunicar à Unidade de Ensino quando de meu impedimento ou desistência da atividade, apresentando justificativa formal à Entidade nas seguintes situações:
Doença: com apresentação de atestado médico;
Mudança para outro município e/ou estado;
Quando o Salário Bruto do Grupo Familiar ultrapassar a 03 (três) salário mínimo nacional.

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 SES/RN.

Natal,

de

de 2018.

Assinatura do candidato

Assinatura do responsável pela Entidade
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ANEXO VII
TERMO DE COMPROMISSO
(Preencher com letra legível)
Eu,
responsável do menor
matriculado (a) na Atividade/Projeto/Curso de
, modalidade
Comércio – Departamento Regional do Rio Grande do Norte na Unidade
, assumo o compromisso:
5.
6.
7.
8.
I.
II.
III.

,
, do SESC - Serviço Social do

Participar integralmente das atividades;
Ter freqüência mínima de 85% nas atividades;
Cumprir as normas regimentais do SESC/RN;
Comunicar à Unidade de Ensino quando de meu impedimento ou desistência da atividade, apresentando justificativa formal à Entidade nas seguintes situações:
Doença: com apresentação de atestado médico;
Mudança para outro município e/ou estado;
Quando o Salário Bruto do Grupo Familiar ultrapassar a 03 (três) salário mínimo nacional.

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/RN.

Natal,

de

de 2018.

Assinatura do responsável legal

Assinatura do responsável pela Unidade
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VII
TERMO DE AUTORIZAÇÃO
Autorizador:
Endereço:
Bairro:
Cidade:
CPF:

Tel.:
Estado:
Identidade:

CEP:

Pelo presente instrumento, o ora AUTORIZADOR autoriza o AUTORIZADO, identificado ao final do presente, a realizar a fixação de sua imagem em obra audiovisual produzida pelo
AUTORIZADO e intitulada Banco de Imagem Sesc de acordo com o que a seguir se estabelece.
1. Pelo presente o AUTORIZADO fica plenamente capacitado e autorizado a utilizar a imagem e voz do AUTORIZADOR na obra audiovisual acima mencionada, que se destinará a toda e
qualquer forma de comunicação audiovisual, independentemente do suporte material ou processo de comunicação que venha a ser utilizado, estes existentes e que venham a ser criados, no
Brasil e Exterior, tais como, mas não limitados a: transmissões por meios físicos e aéreos, televisão de qualquer espécie, home vídeo, videodiscos, softwares em geral, CD-ROM, cdi, DVD,
websites, internet etc, sem restrições ou limitações de qualquer espécie.
2. O AUTORIZADO poderá, ainda, reproduzir, publicar, ceder ou licenciar, no Brasil e Exterior, no todo ou em parte as obras audiovisuais que contenham a imagem do ora
AUTORIZADOR, assim como produzir outras obras audiovisuais e material promocional, de cunho institucional e/ou comercial, para fins de divulgação do próprio AUTORIZADO, suas
produções, projetos, obras e atividades, bem como em edições literárias em geral, softwares, CD-ROM, cdi, DVD, home page do AUTORIZADO e em outras formas de comunicação, seja
em mídia eletrônica e ou impressa, inclusive internet, sem restrições ou limitações de qualquer espécie.
3. O AUTORIZADOR firma a presente autorização em caráter gratuito, sem quaisquer custos ou ônus ao AUTORIZADO, a qualquer tempo e título.
4. A presente autorização será válida por todo o prazo de proteção ao Direito Autoral, conforme previsto na lei 9.610/98.
5. O Foro da Comarca de Natal/RN é ora eleito como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de
qualquer outro, por mais privilegiado que o seja.
Natal/RN,

de

de 2018.

AUTORIZADOR
AUTORIZADO: SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIO GRANDE DO NORTE – SESC AR/RN. Rua Coronel Bezerra, nº 33,
Cidade Alta – Natal/RN. Tel.: (84) 3211-5577 – CEP: 59025-070 – CNPJ: 03.591.097/0001-42.
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