RESULTADO DE PROCESSO SELETIVO
APROVADOS NA ANÁLISE CURRICULAR
CARGO: INSTRUTOR – CURSOS LIVRES
FUNÇÃO: INSTRUTOR DE VIOLÃO
LOTAÇÃO: SESC ANÁPOLIS
DESCRITIVO DE PROCESSO SELETIVO Nº 092/2021
Os candidatos relacionados a seguir foram aprovados na etapa de Análise Curricular e estão
convocados para a etapa de Micro Aula. Para realização de tal etapa, os candidatos deverão
comparecer a unidade dos Sesc Anápolis, endereço: Avenida Santos Dumont com Zeca Louza
s/n - Bairro Jundiaí. Anápolis (GO), no dia e horário informado abaixo. Os candidatos deverão
enviar o plano de aula, para o e-mail recrutamentoeselecaosesc@sescgo.com.br, informando no
Campo Assunto: Descritivo 092/2021- [Nome do Candidato] – Plano de aula, e deverão ser
encaminhados, impreterivelmente, até o dia 17/01/2021
O Resultado desta etapa será no dia 21/01/2022, às 18h30.
Importante:
• O não comparecimento ou atraso do candidato implicará na eliminação neste processo seletivo;
• A aula deverá ter duração máxima de 20 (vinte) minutos;
• Não será permitida a entrada nas dependências do Sesc sem o uso da máscara de proteção;
• Seja pontual e chegue com no máximo 05 minutos de antecedência. As entrevistas estão
agendadas de forma que evite aglomerações e respeite o distanciamento social.
• Os candidatos deverão enviar para o e-mail recrutamentoeselecaosesc@sescgo.com.br até o dia
da Micro Aula as cópias dos comprovantes de escolaridade e experiência, e se houver, laudo
médico (Pessoa com Deficiência), de acordo com a exigência do cargo conforme exposto no item
6.9 do Descritivo de Processo Seletivo. Informar no Campo Assunto: Descritivo 092/2021 –
[Nome do candidato] – Documentação.

Tema da Micro Aula: AULA DE VIOLÃO PARA INICIANTES.
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DATA
CLASSIFICADOS (ORDEM ALFABETICA)
HORÁRIO
Elvis Barzotto
09:30
Hádilan Montel de Sousa
10:00
18/01/2022
José Lineu Lucas Neto
10:30
Renato Almeida de Souza
11:00
Silas Santana
11:30
Vitor Hugo de Castro Pereira
12:00

Acompanhar as demais datas a cada resultado publicado no site.

Goiânia, 12 de janeiro de 2022.
Seção de Recrutamento e Seleção - Integração
Gerência de Gestão de Pessoas

