SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DO PARÁ
PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE–PCG

ANEXO I
EDITAL 12/2016 - PCG/SESC/PARÁ
VAGAS E PRÉ-REQUISITOS

Atividade: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
 Turma: 1º ANO
 Vagas: 05 vagas
 Pr-e-requisitos
a) Ter nascido entre 01 de abril de 2010 à 31 de março de 2011

 Turma: 2º ANO
 Vagas: 04 vagas
 Pré-requisitos
a)
Sendo dependente de comerciário - Ter concluído o 1º ano do Ensino
Fundamental;
b) NÃO sendo dependente de comerciário - Ter concluído o 1º ano do Ensino
Fundamental em Escola Pública ou ter concluído o 1º ano do Ensino Fundamental como
bolsista em Escola Particular.

OBS: Em caso de aprovação/classificação para o Ensino Fundamental, o responsável pelo
menor deverá apresentar Histórico Escolar.
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ANEXO II
EDITAL 12/2016 - PCG/SESC/PARÁ
FICHA DE INSCRIÇÃO E
AUTODECLARAÇÃO DE RENDA FAMILIAR

Eu,

______________________________________________________

portador

do

CPF

nº

____________________, RG nº _____________________, Órgão Expedidor______________,
UF___ estado civil ________________, profissão _____________________, residente no
endereço:________________________________________________________________________
CEP______________, telefone fixo ___________________, celular ______________, Cidade
___________________, UF_________________, venho pelo presente requerer vaga no Programa
de Comprometimento e Gratuidade, na Atividade _______________________________________,
a ser desenvolvido(a) pelo Sesc Pará, na Unidade ___________________________________, no
exercício _____________.
Declaro também que:
1. A renda familiar mensal não ultrapassa o valor de 03 (três) salários mínimos nacionais,
estando, assim, apto(a) a me candidatar a vaga solicitada, atendendo à condição de baixa
renda.
2. 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;
3. Devo informar ao Sesc qualquer modificação na renda familiar mensal;
4. 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
Estou ciente do regulamento descrito no Edital.
Nestes termos peço deferimento,
__________, _____ de _________________________ de 2016

_______________________________
assinatura
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ANEXO III
EDITAL 12/2016 - PCG/SESC/PARÁ
QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO
Curso:
Turma:

INFORMAÇÃO DO CANDIDATO
Nome Completo:
Data de Nascimento:
/
/
Idade:
Sexo:
Nacionalidade:
Naturalidade:
RG:
Órgão Expedidor:
UF:
CPF:
Endereço:
Nº
Bairro:
Cep:
Cidade:
Estado:
Fones:
Categoria: COMERCIÁRIO ( )
DEPENDENTE( )
USUÁRIO( )
Portador de alguma deficiência? (

) SIM

(

) NÃO

Caso seja portador de deficiência, assinale a opção abaixo:
(
) física/motora
(
) auditiva
(
) visual
O candidato:
Trabalha?
(
Já trabalhou? (

(
(
(
(

) SIM
) SIM

(
(

) NÃO
) NÃO

(

) mental

Em quê? ________________________________________
Em quê? ________________________________________

ESCOLARIDADE DO CANDIDATO
) Sem escolaridade
(
) Ensino Médio Completo
) Ensino Fundamental Incompleto
(
) Ensino Superior Incompleto
) Ensino Fundamental Completo
(
) Ensino Superior Completo
) Ensino Médio Incompleto
INFORMAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Nome Completo:
RG:

Órgão Exp.

CPF:

PATRIMÔNIO
A residência em que o candidato reside é:
( ) própria
( ) alugada
( ) cedida (de parente/amigo)

(

)Financiada

Quantas pessoas residem na casa em que o candidato mora (incluindo o candidato)?_______
Quantas pessoas, que residem com o candidato, possuem remuneração/renda?______
DESCRIÇÃO DE RENDA FAMILIAR
NOME

PARENTESCO

PROFISSÃO/OCUPAÇÃO/BENEFICIO RENDA BRUTA

TOTAL:
_____________________, ____/____/____
___________________________________
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Assinatura do Responsável que prestou as informações

ANEXO IV
EDITAL 12/2016 - PCG/SESC/PARÁ
TERMO DE COMPROMISSO
Eu,______________________________________________________responsável
__________________________________________________,

matriculado

na

do
Atividade

menor
Curso

de

Valorização Social, Realização Apresentação Pessoal - no Centro de Atividades Sesc Castanhal –
Departamento Regional do Pará, assumo o compromisso de:
1. Participar integralmente das atividades;
2. Ter frequência mínima de 85%;
3. Cumprir as normas regimentais do Sesc Pará;
4. Comunicar à Unidade do Sesc 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) salários mínimos 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 Pará.

_______________, _____ de _________________________ de 2016

__________________________________________________________
(nome legítimo do candidato ou responsável legal)
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE IMAGEM, VOZ E PRODUÇÃO INTELECTUAL
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO –SESC – DEPARTAMENTO REGIONAL NO PARÁ
Partes:
AUTORIZADO:
Endereço
:

Av. Assis de Vasconcelos, 359

Bairro

:

Campina

Cidade

:

Belém

CNPJ/MF

:

03.593.364.0001/10

Estado :

PA

Tel.

: 4005-9555

CEP

: 66.010-010

Inscrição Estadual : ISENTO

AUTORIZADOR: _________________________________________ora representado por (determinar se
a representação ocorre pelos pais ou responsável), (nacionalidade, naturalidade,
endereço e documento de identidade)_________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Endereço
:
________________________________________________________________________
Bairro

:

________________________________________

Cidade

:

______________

CPF

:

________________________

Estado :

Tel.

: ___________________

__________________ CEP

: ___________________

Identidade : ___________________________

1. Pelo presente o AUTORIZADO fica plenamente capacitado e autorizado a fixar a imagem e/ou voz, bem
como produção intelectual, do AUTORIZADOR, para fins de utilização em obras audiovisuais e/ou obras
impressas e outras, produzidas, editadas e/ou publicadas pelo AUTORIZADO, que se destinarão a toda e
qualquer forma de comunicação audiovisual e impressa, 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 limitado a: publicações impressas (livros, folhetos, brochuras, outdoors, e
etc.), transmissões audiovisuais por meios físicos e aéreos, televisão de qualquer espécie, home vídeo,
videodiscos, softwares em geral, cd-rom, cdi, DVD, websites, internet e etc, sem restrições ou limitações de
qualquer espécie.
2. Fica o AUTORIZADO, inclusive, plenamente capacitado a reproduzir, publicar e ceder a imagem e/ou
voz, bem como a produção intelectual, de forma parcial e/ou integral, no Brasil e Exterior, sem restrições
e/ou limitações de qualquer espécie e em/para qualquer forma de suporte de material existente ou que
venha a ser criado. A imagem e voz poderão ser objeto de comunicação ao público em formatos impressos
e eletrônicos, sem restrições e/ou limitações de qualquer espécie, tais como, mas não limitado a, livros,
revistas, brochuras, apostilas, CD-ROM, DVD, BLU RAY, vídeo, formatos digitais e-book, audiobook,
enhanced book, formatos acessíveis Libras, Mecdaisy e Braille e demais mecanismos de publicação online,
inclusive para fins de download via internet e outras formas de transmissão e armazenamento de dados,
em língua portuguesa e em quaisquer outros idiomas, para comercialização e/ou divulgação em território
brasileiro e em qualquer outro país do mundo, inclusive via internet, tanto em plataforma própria quanto
por meio de terceiros (sites e/ou lojas que vendem conteúdos digitais). Para todos os fins ora acordados,
entende-se por formato digital a produção e publicação da OBRA em arquivos eletrônicos, tais como .pdf,
.epub, .mobi, ou em aplicativos para diferentes plataformas, tais como iOS da Apple ou Android da Google,
não se limitando a tais.
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3. A imagem, a voz e/ou a produção intelectual destina(m)-se, ainda, à utilização, integral ou parcial, em
obras audiovisuais e/ou, inclusive, obras impressas, promocionais, publicitárias e outras, produzidas,
editadas e/ou publicadas pelo AUTORIZADO, que se destinarão a toda e qualquer forma de comunicação
audiovisual e impressa, 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 limitado
àqueles mencionados no presente.
4. Concordam os contratantes que a presente autorização é concedida em caráter gratuito, não cabendo
ao ora AUTORIZADOR, qualquer pagamento, remuneração ou compensação, a qualquer tempo e título.
5. A presente autorização vigerá pelo prazo de proteção à propriedade autoral, conforme estabelecido
pela lei 9.610/98.

6. Concorda o ora AUTORIZADOR em dispensar a assinatura do AUTORIZADO no presente documento,
declarando, desde já, que tal dispensa não prejudica, total e/ou parcialmente, os pactos contidos no
presente.

7. Desta forma, firma o ora AUTORIZADOR o presente instrumento em uma única via, comprometendo-se
os AUTORIZADO a fornecer ao AUTORIZADOR uma via do presente se e quando solicitado por esse último.
8. Concorda o AUTORIZADOR que o presente é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando-se
ao seu fiel e integral cumprimento por si, herdeiros e sucessores.
9. Concorda o AUTORIZADOR que a presente autorização é concedida, inclusive, aos Departamentos
Regionais do AUTORIZADO.

10.Elegem as partes o Foro da Comarca do Rio de Janeiro como o único competente para dirimir quaisquer
dúvidas oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado
que o seja.
Local e data: ___________________________, ______ de _________________ de _______.

______________________________________________________________
AUTORIZADOR
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