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7ª CONVOCAÇÃO PARA O SESC CRIANÇA - CRECHE 
 
 

O Sesc Criança convoca para efetivação das Matrículas os Pais ou Responsável Legal dos 

candidatos a alunos conforme descrição abaixo: 

De acordo com o EDITAL 01/2022 - PCG/SESC/MT – UNIDADE SESC CRIANÇA, o Sesc 

informa que só serão aceitas as matrículas que estiverem corretamente preenchidas em nome 

do candidato a aluno e turma correspondente. Ressaltamos que o preenchimento feito de forma 

incorreta (em nome do titular do cartão Sesc ou em turma errada – turma incompatível com a 

idade) serão automaticamente desclassificadas e não considerados para efeito de contagem na 

lista de convocação. 

 

 TURMA VAGAS 
CONVOCAÇÃO POR ORDEM 

DE CLASSIFICAÇÃO 

MATERNAL I 11 31 ao 41 

MATERNAL II 28 1 ao 27 

 

MATERNAL I – SORTEIO REALIZADO EM 07/01/2022. 

*VAGAS REMANESCENTES PARA MATERNAL II – SORTEIO REALIZADO EM 11/03/2022. 

 

Data para Matrículas: 14 a 25/03/2022 (Segunda-feira a Sexta-feira) 

Local das Matrículas: Sesc Escola Cuiabá, rua Cônego Pereira Mendes, 236, Dom Aquino. 

Horário: Das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h 

Início das atividades 04/04/2022 

1. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO NO PCG 

1.1. A apresentação dos documentos relacionados abaixo é OBRIGATÓRIA e necessária 

para análise da realidade socioeconômica do candidato.  

I – Documento de identificação de todos os membros do grupo familiar (CÓPIAS E 

ORIGINAIS) 

a) 1 (uma) foto 3x4 do candidato; 

b) Cartão de vacina do candidato; 

c) Comprovante de endereço onde o candidato reside; 

d) CPF do candidato e para os demais do grupo familiar; (não será necessário se estiver 
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identificado no RG ou na Carteira de Habilitação Nacional) 

e) RG ou CNH de todos os membros do grupo familiar, ou certidão de nascimento para os 

menores que ainda não possuam RG; 

f) Certidão de nascimento dos candidatos a vaga (para quem não tem ainda RG); 

g) Caso a criança tenha alguma deficiência, trazer laudo médico; 

h) Certidão de casamento, Divórcio ou de União Estável; 

i) Certidão de óbito no caso de integrantes falecidos; 

j) Carteira de Trabalho atualizada de todos os membros do grupo familiar (carteira física 

e/ou digital); 

k) Holerite dos últimos 3 (três) meses para todos os membros do grupo familiar que 

possuam registro na Carteira de Trabalho; 

l) No caso da composição familiar abranger além dos responsáveis legais do aluno, 

também, o(a) avô (ó), e/ou primo(a), e/ou enteado(a), ou outros componentes familiar 

apresentar documentos pessoais e comprovantes de residência.  

m) Serão levados em consideração como renda familiar, os valores oficiais de todos os 

componentes da família do candidato que residirem na mesma casa. 

n) Responsáveis Separados/Divorciados – Apresentar a Declaração de Imposto de Renda 

e o Comprovante de Rendimento do pai/mãe que não reside com o candidato. 

o) Se o titular do Cartão Sesc não morar na mesma residência que o candidato, sua renda 

não será levada em consideração, porém deverá apresentar comprovante de residência 

em sua titularidade. 

p) Também deverá ser preenchida a autodeclaração de renda familiar e o questionário 

socioeconômico. 

1.2. A documentação a ser apresentada pelo responsável legal e o preenchimento dos 

documentos referidos no item 1.1 serão de total responsabilidade do seu responsável. 

1.3. O titular do Cartão Sesc e seus dependentes não poderão ter débitos junto ao 

Sesc. 

1.4. A matrícula somente poderá ser efetuada pelo pai/mãe ou responsável legal pelo 

aluno (que comprove com documento de guarda provisória ou definitiva), tornando-se 

responsável por qualquer informação de dados a respeito do aluno.  É indispensável a presença 

do titular do Cartão Sesc para assinatura do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 

1.5. Verificada qualquer irregularidade na documentação ou nas informações prestadas pelo 

candidato e/ou seu responsável, o pedido de inscrição será indeferido. 

 

Cuiabá-MT, 11 de março de 2022. 


