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EDITAL 02/2018 – 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, destina-se 

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 nacionais, 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 as Atividades e/ou Projetos 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 uma vaga do PCG se fará por meio de preenchimento da auto declaração de renda 

familiar, do questionário socioeconômico, do termo de compromisso, do atendimento aos pré-requisitos para 

ingresso na Atividade e/ou Projeto escolhido, bem como assinatura da auto declaração acerca de sua 
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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. 

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; se não forem 

preenchidas, serão repassadas automaticamente ao próximo candidato classificado, até que se complete o 

total de vagas previstas no PCG. 

 

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS PARA A INSCRIÇÃO: 

3.1. O candidato, para realizar a inscrição, 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 nacionais; 

b) Atender aos pré-requisitos da Atividade e/ou Projeto 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 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 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 auto declaração de renda familiar e o questionário socioeconômico, conforme constam dos 

Anexos II, III, respectivamente; cujos dados gerarão um Índice classificatório. 

4.5. Um mesmo candidato poderá inscrever-se somente em uma única Atividade e/ou Projeto do PCG por 

mês, conforme especificado no Anexo I. Havendo mais de uma inscrição por parte de um mesmo candidato, 

será considerada apenas aquela feita por último para fins de análise e classificação. 

5. DO PROCESSO DE SELEÇÃO: 

5.1. A seleção dos candidatos inscritos será realizada, observadas as seguintes etapas: 

                                                 
1 Art. 299 do Código Penal 
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a) O candidato deverá comparecer as Centrais de Relacionamento em que irá ocorrer a atividade, portando 

documentação necessária e informando dados para Preenchimento da auto declaração de renda familiar e 

do questionário socioeconômico; 

b) Aplicação do Índice Classificatório; 

c) Entrevistas, visitas ou outros mecanismos que por ventura se apresentem 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 (comerciário, dependentes de comerciários, estudantes ou 

egressos de escolas públicas); 

 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 a uma vaga no PCG obedecerá ao menor valor obtido no Índice 

Classificatório – IC. 

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 comerciário ou dependente de comerciário; 

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, por ordem de classificação, 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 em sala de aula mediante 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 até o 5º dia útil de aula, implicará na perda irrevogável da vaga, com a 

consequente chamada imediata do candidato classificado na posição seguinte para o preenchimento da 

mesma. 

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 período letivo (para as Atividades do Programa Educação); 

b) Frequência mínima anual de 75% (para as Atividades que mantenham este controle); 

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) 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, independente da 

justificativa.   

http://www.sescrn.com.br/
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9.3. Após 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 Atendimento do 

Sesc/RN, dirigido à Direção, à qual apreciará o pedido. 

9.4. Os candidatos classificados comporão um banco de dados, válido para o exercício de 2018 e serão 

convocados a assumir vagas que, porventura, surgirem durante este período. 

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 da Atividade e/ou Projeto. 

9.7. A gratuidade das Atividades e/ou Projetos oferecidos neste Edital serão garantidas durante todo o 

exercício de 2018, 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 dos Centros de Atividades. 

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 dos Centros de Atividades. 

9.10. A inscrição para participar da seleção ao PCG/RN corresponde ao conhecimento e a aceitação integral 

dos termos deste Edital. 

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; 

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.  

 

http://www.sescrn.com.br/
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11. CRONOGRAMA 

ABRIL 

ETAPAS DATA HORÁRIO UNIDADE 

Divulgação  14 a 27 de março de 2018 8h ás 17h 
Site www.sescrn.com.br  e Quadro de 

Aviso 

Inscrição 19 a 27 de março   
8h às 12h  

13h às 17h 

Unidades Sesc Cidade Alta, Caicó, São 

Paulo do Potengi, Nova Cruz e Sesc 

Zona Norte. 

Seleção 28 de março de 2018  -  

Resultado 29 de março de 2018 A partir das 09h 
Site www.sescrn.com.br e Quadro de 

Aviso 

Início A partir do dia 03 de abril de 2018 
8h às 12h 

13h às 17h 
Unidades operacionais Sesc-RN 

 

MAIO 

ETAPAS DATA HORÁRIO UNIDADE 

Divulgação  09 a 25 de abril de 2018   8h ás 17h 
Site www.sescrn.com.br  e Quadro de 

Aviso 

Inscrição 09 a 25 de abril de 2018   
8h às 12h  

13h às 17h 

Unidades Sesc Cidade Alta, Caicó, São 

Paulo do Potengi, Nova Cruz e Sesc 

Zona Norte. 

Seleção 26 de abril de 2018 -  

Resultado 27 de abril de 2018 A partir das 15h 
Site www.sescrn.com.br e Quadro de 

Aviso 

Início A partir do dia 02 de maio de 2018   
8h às 12h 

13h às 17h 
Unidades operacionais Sesc-RN 

 

JUNHO 

ETAPAS DATA HORÁRIO UNIDADE 

Divulgação  07 a 24 de maio 2018   8h ás 17h 
Site www.sescrn.com.br  e Quadro de 

Aviso 

Inscrição 07 a 24 de maio 2018   
8h às 12h  

13h às 17h 

Unidades Sesc Cidade Alta, Caicó, São 

Paulo do Potengi, Nova Cruz e Sesc 

Zona Norte. 

Seleção 25 de maio de 2018 -  

Resultado 29 de maio de 2018 A partir das 15h 
Site www.sescrn.com.br e Quadro de 

Aviso 

http://www.sescrn.com.br/
http://www.sescrn.com.br/
http://www.sescrn.com.br/
http://www.sescrn.com.br/
http://www.sescrn.com.br/
http://www.sescrn.com.br/
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Início A partir do dia 04 de junho de 2018   
8h às 12h 

13h às 17h 
Unidades operacionais Sesc-RN 

 

Natal-RN, 27 de fevereiro de 2018. 

NIVALDO DA COSTA PEREIRA  

Diretor Regional 

 
 
 

 
ANEXO I (ABRIL, MAIO E JUNHO) 

 VAGAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE - PCG  

 
SESC CIDADE ALTA 

 
ABRIL 

 

HORÁRIO CURSO CH  DATA  VAGAS  DESCRIÇÃO COMO 
PARTICIPAR? 

PRÉ-REQUISITO 

08h às 11h 

Confecção de 
roupas 
juninas 

estilizadas  

60h 
03 a 30 de abril 

(Seg a sex) 

15 Esse curso 
possibilitará aos 
alunos a qualificação 
básica, com a 
apresentação de 
dicas e modelos de 
roupas com toques 
estilizados na 
tendência da moda, 
de uma das épocas 
mais esperadas do 
Nordeste, as festas 
juninas. Serão 
confeccionadas 
peças versáteis e que 
poderão ser 
utilizadas antes, 
durante e após os 
festejos juninos; 
flores de tecido para 
aplicação em roupas, 
coletes e camisas 
femininas por 
exemplo. Deste 
modo serão 
realizados exercícios 
para que os 
participantes do 
curso possam 
confeccionar peças 
com base no que está 
em alta no mercado, 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Cidade Alta 

através do 
Programa de 

Comprometimento 
e Gratuidade                                                               

 

 A partir de 14 
anos  
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abrindo as portas 
para investir e gerar 
renda.  

13h às 16h 

Corte e 
Costura 

básico (Mod. 
II) 

51h 
03 a 25 de abril 

(Seg a sex) 

15 Esse curso 
possibilitará aos 
alunos uma 
introdução à costura 
básica, com a 
apresentação das 
ferramentas iniciais 
da costura e as 
máquinas, além de 
esclarecer seus 
principais acessórios 
e funcionamentos. 
Serão realizados 
exercícios básicos de 
treino para controlar 
a velocidade do 
pedal, sugestão para 
praticar a costura 
reta e preparação 
para a costura além 
da construção de 
peças simples.  

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Cidade Alta 

através do 
Programa de 

Comprometimento 
e Gratuidade                                                             

 A partir de 14 
anos  

                                                                                                     MAIO 

HORÁRIO CURSO CH  DATA  VAGAS  DESCRIÇÃO COMO 
PARTICIPAR? 

Pré-requisito 

08h às 11h 

Corte e 
costura 

básico (Mod. 
II) 

51h 
03 a 25 de maio  

(Seg a sex) 

15 Esse curso 
possibilitará aos 
alunos uma 
introdução à costura 
básica, com a 
apresentação das 
ferramentas iniciais 
da costura e as 
máquinas, além de 
esclarecer seus 
principais acessórios 
e funcionamentos. 
Serão realizados 
exercícios básicos de 
treino para controlar 
a velocidade do 
pedal da máquina de 
costura, sugestão 
para praticar a 
costura reta e 
preparação para a 
costura além da 
construção de peças 
simples.  

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Cidade Alta 

através do 
Programa de 

Comprometimento 
e Gratuidade                                                           

 A partir de 14 
anos  
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13h às 16h 
Confecção de 

saias 
 

60h 
03 a 30 de maio 

(Seg a sex) 

15 Neste curso a 
instrutora irá ensinar 
como fazer o cós e a 
base. Na aula será 
ensinada a cortar e 
costurar saia 
envelope, godê e saia 
reta. A instrutora 
utilizará técnicas 
simples que 
facilitarão o corte e a 
costura de saias, 
fazendo o melhor uso 
dos tecidos e 
combinação de 
cores.  

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Cidade Alta 

através do 
Programa de 

Comprometimento 
e Gratuidade                                                           

 A partir de 14 
anos  

08h às 11h 
Confecção de 

artigos em 
feltro 

9h 
28,29 e 30 de 

maio  

15 Nessa oficina a 
instrutora irá focar 
na confecção de 
souvenir e 
lembranças, 
abordando a 
temática do folclore, 
utilizando o feltro, 
linha e agulha para 
produzir peças 
rentáveis.  A 
instrutora dará dicas 
de como utilizar os 
moldes e aproveitar 
da melhor forma o 
material. O feltro é 
um material acessível 
e que resultam em 
produtos delicados e 
vendáveis. Na oficina 
serão desenvolvidos 
alguns produtos, tais 
como: um móbile 
para porta, um 
pingente para bolsa e 
uma ponteira para 
lápis.  Com esse curso 
o aluno pode 
começar a 
empreender na área 
do trabalho manual, 
produzindo em feltro 
e ingressando de 
forma qualificada no 
universo da arte. 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Cidade Alta 

através do 
Programa de 

Comprometimento 
e Gratuidade                                                           

 A partir de 14 
anos  
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09h às 12h 

Oficina de 
desenho e 

letra: 
primeiros 
passos da 

arte da 
estamparia 

em 
camisetas 

3h 
05 de maio 

(sábado) 

15 Unindo criatividade, 
design e artesanato, 
a instrutora irá dispor 
de atividades e dicas 
nesta oficina com o 
objetivo de trazer os 
primeiros passos na 
arte da estamparia. 
Utilizando técnicas 
de ilustração e do 
letrismo, a partir de 
materiais de baixo 
custo a oficina será 
prática e com a 
utilização de 
materiais que farão 
os alunos 
compreenderem 
como iniciar um 
processo criativo. 
Reserve já o seu lugar 
e não perca esta 
oportunidade de 
investir no seu 
negócio e em você! 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Cidade Alta 

através do 
Programa de 

Comprometimento 
e Gratuidade                                                             

 A partir de 14 
anos  

09h às 12h 
Oficina de 

Quadro lousa 
para festas-    

03h 
12 de maio 

(sábado) 

15 Nesta oficina será 
proposto aprender 
técnicas de como 
aplicar e utilizar 
ferramentas e tipos 
de letra. Serão 
realizados exercícios 
de caligrafia 
pensando na 
harmonização de 
letras. Com essa 
oficina você 
começará a se 
qualificar e investir 
na arte; desde 
painéis para 
decoração até festas 
e casamentos. Além 
disso, vai mostrar os 
tipos de efeitos 
possíveis, como 
degradê e   
profundidade. Não 
perca a chance de 
tornar essa 
tendência um 
diferencial para o 
mercado! Explore 
esse mercado em 
expansão e descubra 
na caligrafia artística 
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uma forma de gerar 
renda. 

                             JUNHO  

HORÁRIO CURSO CH  DATA  VAGAS  DESCRIÇÃO COMO 
PARTICIPAR? 

PRÉ REQUISITO 

08h às 11h 

Faça festa: 
confecção de 

fantasias 
infantis    

45h 
04 a 22 de junho 

(Seg a Sex)   

15 Utilizando a 
imaginação e a 
criatividade a 
instrutora irá ensinar 
peças para que os 
alunos possam 
adentrar no mercado 
de fantasias infantis, 
que servem tanto 
para venda quanto 
para aluguel. Este 
mercado não para de 
crescer e sempre é 
possível inovar e 
gerar renda com esta 
atividade. A 
instrutora irá ensinar 
três modelos de 
fantasias, nos quais o 
aluno aprenderá a 
fazer o molde e a 
confeccionar as 
peças, com dicas 
essenciais de 
acabamento para 
garantir o conforto 
das crianças. 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Cidade Alta 

através do 
Programa de 

Comprometimento 
e Gratuidade                                                               

 

 A partir de 14 
anos  

13h às 16h 

Confecção de 
roupas – 

reutilizando 
tecidos  

60h 
04 a 29 de junho 

(Seg a Sex)    

15 Neste curso, a 
professora irá 
ensinar a cortar e 
costurar peças 
reutilizando tecidos, 
tornando as peças 
mais sustentáveis, 
sem perder o 
glamour e a 
versatilidade. Além 
disso, você vai 
aprender modos 
simples de fazer 
aplicações, colocar 
zíper e criar bolsos, 
sempre realizando 
acabamentos finos e 
que valorizem a peça. 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Cidade Alta 

através do 
Programa de 

Comprometimento 
e Gratuidade                                                               

 

 A partir de 14 
anos  
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09h às 12h 

Oficina de 
desenho e 

letra: arte da 
estamparia  

3h 
9 de junho 
(sábado) 

15 Nesta oficina será 
possível criar 
estampas manuais 
exclusivas, unindo 
design e artesanato, 
com a possibilidade 
de ter um baixo custo 
de investimento e 
alto retorno. A 
instrutora dará 
ênfase ao processo 
criativo e ensinará a 
desenvolver 
estampas incríveis a 
partir da caligrafia 
artística e da 
ilustração. Serão 
aulas práticas com a 
utilização de lápis e 
canetas para criação 
de arte, nas quais o 
aluno aprenderá a 
desenvolver seu 
produto de forma 
autoral. Com o 
objetivo de 
confeccionar 
estampas para 
camisetas, podendo 
ser aplicado em 
outras superfícies de 
algodão, como:  
sacola, bolsas, etc.  

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Cidade Alta 

através do 
Programa de 

Comprometimento 
e Gratuidade                                                             

 A partir de 14 
anos  

08h às 11h 

Faça festa: 
confecção de 

adereços e 
enfeites para 
as fantasias 

infantis    

15h 25 a 29 de junho    

15 A instrutora irá 
ensinar adereços e 
enfeites para compor 
fantasias infantis, os 
alunos poderão 
incrementar as 
fantasias que 
produzirem e até 
mesmo vender 
separadamente cada 
peça. O mercado de 
peças com o objetivo 
de atingir a infância 
não para de crescer, 
portanto, sempre 
que possível 
´necessário se 
capacitar ou até 
inovar para gerar 
renda. A instrutora 
irá ensinar modelos 
de adereços que 
estão em alta no 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Cidade Alta 

através do 
Programa de 

Comprometimento 
e Gratuidade                                                               

 

 A partir de 14 
anos  
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mercado e o aluno 
aprenderá a 
desenhar o molde e 
confeccionar a peça, 
com dicas essenciais 
de acabamento para 
garantir a venda.  

 
SESC ZONA NORTE  

 
                           MAIO  

HORÁRIO CURSO CH  DATA  VAGAS  DESCRIÇÃO COMO 
PARTICIPAR? 

PRÉ 
REQUISITO 

13h30 às 
16h30 

Confecção de 
artigos em 

feltro 
9h 

26,27 e 30 de 
abril 

15 Nessa oficina a 
instrutora irá focar na 
confecção de souvenir 
e lembranças, 
abordando a temática 
do folclore, utilizando 
o feltro, linha e agulha 
para produzir peças 
rentáveis.  A 
instrutora dará dicas 
de como utilizar os 
moldes e aproveitar 
da melhor forma o 
material. O feltro é 
um material acessível 
e que resultam em 
produtos delicados e 
vendáveis. Na oficina 
serão desenvolvidos 
alguns produtos, tais 
como: um móbile 
para porta, um 
pingente para bolsa e 
uma ponteira para 
lápis.  Com esse curso 
o aluno pode começar 
a empreender na área 
do trabalho manual, 
produzindo em feltro 
e ingressando de 
forma qualificada no 
universo da arte. 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Zona Norte 

através do 
Programa de 

Comprometimento 
e Gratuidade                                                           

 A partir de 14 
anos  
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SESC MACAÍBA  
 

                 MAIO  

HORÁRIO CURSO CH  DATA  VAGAS  DESCRIÇÃO COMO 
PARTICIPAR? 

PRÉ 
REQUISITO 

19h às 
21h 

Inteligência 
emocional 

nas 
empresas 

08h 
07 a 10 de 

maio (Seg a 
Qui) 

20 No curso você 
compreenderá como 
utilizando a 
Inteligência 
emocional você irá 
mais longe na 
carreira. Todos os 
profissionais são 
cobrados por 
resultados, o que 
aumenta a 
probabilidade de 
pensar e agir 
racionalmente, 
dificultando a prática 
da gestão emocional, 
deste modo fica claro 
que aplicando a 
inteligência 
emocional os 
resultados são mais 
eficazmente 
atingidos. O instrutor 
irá auxiliar os alunos a 
compreender que 
com Inteligência 
emocional e 
qualidade de 
relacionamento 
humano influenciam 
mais e engajam as 
pessoas que têm a seu 
redor.  

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Macaíba 

através do 
Programa de 

Comprometimento 
e Gratuidade                                                     

A partir de 16 
anos  
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SESC LER NOVA CRUZ 
 

ABRIL 

HORÁRI
O 

CURSO CH  DATA  VAGAS  DESCRIÇÃO COMO 
PARTICIPAR? 

PRÉ- REQUISITO 

08h às 
12h  

Fotografia 
com celular: 

a criatividade 
na palma da 

sua mão    

08h 
07 e 14 de abril 

(sábado) 

20 Nesta oficina será 
possível entender 
como diferenciar a 
qualidade da foto, ter 
dicas e técnicas sobre 
postagens das fotos.  
Como fazer para 
escolher o espaço da 
fotografia e como 
fotografar pessoas e 
objetos. Será 
apresentado 
aplicativos usuais de 
tratamento de 
imagem e de que 
maneira armazenar 
com mais segurança 
as imagens captadas. 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento 
do Sesc Ler Nova 
Cruz através do 

Programa de 
Comprometimen
to e Gratuidade                                                     

Ter idade entre 15 a 
29 anos  

 
SESC LER SÃO PAULO DO POTENGI  

 

MAIO 

HORÁRI
O 

CURSO CH  DATA  VAGAS  DESCRIÇÃO COMO 
PARTICIPAR? 

PRÉ-
REQUISITO  

13h30 às 
17h30 

Fotografia 
com celular: 

a criatividade 
na palma da 

sua mão    

08h 
05 e 12 de 

maio (sábado) 

20 Nesta oficina será 
possível entender 
como diferenciar a 
qualidade da foto, ter 
dicas e técnicas sobre 
postagens das fotos.  
Como fazer para 
escolher o espaço da 
fotografia e como 
fotografar pessoas e 
objetos. Será 
apresentado 
aplicativos usuais de 
tratamento de 
imagem e de que 
maneira armazenar 
com mais segurança 
as imagens captadas. 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento 
do Sesc Ler São 

Paulo do Potengi 
através do 

Programa de 
Comprometimen
to e Gratuidade                                                     

Ter idade entre 
15 a 29 anos  
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SESC MOSSORÓ 

 

ABRIL 

HORÁRI
O 

CURSO CH DATA VAGAS DESCRIÇÃO COMO PARTICIPAR? PRÉ-REQUISITO 

14H ÀS 
17H 

Curso de 
bolos e 

doces para 
casamento  

9H 
4,5 e 6 de  
Abril (Qua 

a Sex) 
15 

Neste curso o aluno irá 
aprender a confeccionar 
bolos e doces para 
casamento, utilizando 
várias técnicas de 
decoração, doces que 
representam a alegria e 
doçura do momento. 
 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Mossoró 

através do Programa 
de 

Comprometimento e 
Gratuidade  

Idade mínima de 14 
anos   

 

MAIO 

HORÁRI
O 

CURSO CH  DATA  VAGAS DESCRIÇÃO COMO PARTICIPAR? PRÉ REQUISITO   

14H ÀS 
17H 

 
 

Comidas 
Típicas 

para festa 
Junina 
(Curso 

especial de 
delícias 
juninas) 

9h 
09,10 e 11 

de maio 
(Qua a Sex) 

15 
 

Neste curso o aluno irá 
aprender a confeccionar 
comidas típicas 
tradicionais dos festejos 
juninos, momento este 
mais tradicional da 
cidade de Mossoró. 

 
 
 
 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Mossoró 

através do Programa 
de 

Comprometimento e 
Gratuidade  

Idade mínima de 14 
anos   

 

14 ÀS 
17H 

Confecção 
de bolsas e 
acessórios 
em tecido  

9h 
23,24 e 25 

de maio  
(Qua a Sex) 

15 

Neste curso o aluno irá 
adquirir técnicas em 
confecção de bolsas e 
acessórios em tecido, 
utilizando técnicas 
atuais. 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Mossoró 

através do Programa 
de 

Comprometimento e 
Gratuidade 

Idade mínima de 14 
anos   

JUNHO 

HORÁRI
O 

CURSO CH DATA VAGAS 
DESCRIÇÃO 

COMO PARTICIPAR? 
PRÉ-REQUISITO  

14H ÀS 
17H 

Curso de 
doces 

gourmet 
9h 

06,07 e 08 
de junho 

(Qua a Sex)  
15 

Neste curso, o aluno irá 
aprender a confeccionar 
vários tipos de doces do 
tradicional ao doce fino, 
utilizando técnicas e 
tendências da confeitaria 
tradicional e 
contemporânea   
 
 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Mossoró 

através do Programa 
de 

Comprometimento e 
Gratuidade  

Idade mínima de 14 
anos   
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19h às 
21h 

Aperitivos 
e petiscos    

8h 
13,14 e 15 
de junho 

(Qua a Sex) 
15 

Aulas expositivas sobre a 
preparação de diferentes 
tipos de petiscos e 
aperitivos que podem ser 
servidos em reuniões 
familiares e/ou eventos. 
Serão feitas preparações 
fáceis e rápidas 
obedecendo aos 
princípios da 
manipulação segura de 
alimentos.  

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Mossoró 

através do Programa 
de 

Comprometimento e 
Gratuidade 

Idade mínima de 14 
anos   
 

 

SESC SERIDÓ 
 

                      ABRIL  

HORÁ
RIO 

CURSO CH DATA VAGAS DESCRIÇÃO COMO 
PARTICIPAR? 

PRÉ REQUISITO 

18H ÀS 
21H 

Lembranças 
para 

casamento 
9h 

10, 11 e 12 
de  

Abril 
15 

Cerimônias alegres e 
cheias de personalidade 
requer lembranças 
criativas e sustentáveis. 
Neste curso, o aluno irá 
aprender as técnicas 
para confecção de 
lembranças para 
casamento utilizando 
material sustentável, 
como também estimular 
a criatividade e lançar o 
olhar para materiais mais 
baratos, peças que 
possamos encontrar até 
mesmo em nossas casas. 
 

 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Caicó através 
do Programa de 

Comprometimento e 
Gratuidade  

Idade mínima de 14 
anos   

 

                          MAIO  

HORÁ
RIO 

CURSO CH  DATA  VAGAS DESCRIÇÃO COMO 
PARTICIPAR? 

PRÉ REQUISITO  

18H ÀS 
21H 

Santana Arte 
e Fé (arte 

sacra) Mod I 
9h 

08, 09 e 10 
de maio 

15 
 

A Festa de Santana na 
região do Seridó nos 
remete a um tempo de 
alusão e nos traz os 
referenciais religiosos e 
históricos da nossa 
cultura. As residências 
dos devotos de Santana 
se enchem de peças 
artesanais que nos 
apresentam não só a 
devoção a Nossa Senhora 
Santana como também o 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Caicó através 
do Programa de 

Comprometimento e 
Gratuidade  

Idade mínima de 14 
anos   
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respeito da comunidade 
para com as celebrações 
populares. Neste curso o 
aluno irá aprender a 
confeccionar peças 
decorativas que 
expressam essa devoção 
e respeito a essa 
celebração como 
também tornar essas 
peças uma fonte de 
renda familiar durante o 
período da Festa de 
Santana, já que 
recebemos muitos 
turistas na região do 
Seridó. 

 

                         JUNHO  

HORÁR
IO 

CURSO CH DATA VAGAS 
DESCRIÇÃO 

COMO PARTICIPAR? 
PRÉ-REQUISITO 

18H ÀS 
21H 

Santana Arte 
e Fé (arte 

sacra) Mod. 
II 

9h 
 05, 06 e 07 

de junho 
15 

A Festa de Santana na 
região do Seridó nos 
remete a um tempo de 
alusão e nos traz os 
referenciais religiosos e 
históricos da nossa 
cultura. As residências 
dos devotos de Santana 
se enchem de peças 
artesanais que nos 
apresentam não só a 
devoção a Nossa Senhora 
Santana como também o 
respeito da comunidade 
para com as celebrações 
populares. Neste curso o 
aluno irá aprender a 
confeccionar peças 
decorativas que 
expressam essa devoção 
e respeito a essa 
celebração como 
também tornar essas 
peças uma fonte de 
renda familiar durante o 
período da Festa de 
Santana, já que 
recebemos muitos 
turistas na região do 
Seridó. 

Inscrições nas 
Centrais de 

relacionamento do 
Sesc Caicó através 
do Programa de 

Comprometimento e 
Gratuidade  

Idade mínima de 14 
anos   

 

 
 
 
ANEXO II 
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AUTODECLARAÇÃO DE RENDA FAMILIAR 
 
IDENTIFICAÇÃO 
 
Candidato: 
RG:  Órgão Expedidor:         UF: 
CPF:                                                        Data de Nascimento:                       UF: 
Endereço:                                        Nº : 
Complemento:                                         Bairro: 
Cidade:  CEP:                         UF: 
Tel. p/ contato: 
Email:   
 
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 
 

QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO 
 

Espaço reservado para preenchimento pelo SESC 
 
Unidade Executiva: ___________________________________________________________________________ 
Atividade/Projeto:_____________________________________________________________________________ 
Curso:  __________________________________________________  Modalidade: ________________________ 
Turno: (   ) Matutino    (    ) Vespertino      (    ) Noturno                             Horário: ___________________________ 
 
 
 
Informações do postulante da auto declaração (declarante): 
 
Clientela: 
(   ) Comerciário     (   ) Dependente de comerciário        Matrícula SESC nº: _________________________________ 
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(   ) Conveniado     (   ) Dependente de conveniado             
(   ) Usuário            (   ) Estudante              (  ) Egresso 
 
Sexo: (   ) M         (   ) F                 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? ____________________________________________________ 
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: 
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(    ) 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_______/2018. 
 

 
 

Natal, _______ de ____________________________ de 2018. 
 
 
 

___________________________________________________________ 
Assinatura do candidato ou responsável legal 

 
 

 ANEXO IV 
 

 TERMO DE COMPROMISSO 
(Preencher com letra legível) 

 
 

Eu, __________________________________________________________________, matriculado (a) na Atividade/Projeto/Curso 
de ___________________________________________, modalidade ______________________________, do SESC - Serviço 
Social do Comércio – Departamento Regional do Rio Grande do Norte  na Unidade _____________________, assumo o 
compromisso:  
 
1. Participar integralmente das atividades; 
2. Ter frequência mínima de 85% nas atividades; 
3. Cumprir as normas regimentais do SESC/RN;  
4. 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 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. 
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Natal, ________ de ____________________________ de 2018. 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do candidato  

 
 

_____________________________________________________ 
Assinatura do responsável pela Entidade 

 
 
 
 

ANEXO VII 
 

TERMO DE COMPROMISSO 
(Preencher com letra legível) 

 
 

Eu, ______________________________________________________responsável do menor 
___________________________________________________________________, matriculado (a) na Atividade/Projeto/Curso 
de ___________________________________________, modalidade ______________________________, do SESC - Serviço 
Social do Comércio – Departamento Regional do Rio Grande do Norte  na Unidade  ______________, assumo o compromisso:  
 
5. Participar integralmente das atividades; 
6. Ter freqüência mínima de 85% nas atividades; 
7. Cumprir as normas regimentais do SESC/RN;  
8. 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 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 

 
VII 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO 
 



 

PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE - PCG 

 

 23 

Autorizador:  
Endereço:  
Bairro:  Tel.:   
Cidade:  Estado:  CEP:  
CPF:  Identidade:  
 
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.                                                                                                  

 
 

 
 


