EDITAL Nº 04 – MATRÍCULAS SESC ESCOLA RONDONÓPOLIS.
O Serviço Social do Comércio - Sesc, no uso de suas atribuições, torna público as informações sobre as
matrículas para o Sesc Escola Rondonópolis – 2019:

- Período:
Dia: 11/01/2019 faremos matrícula, direto na Unidade, para as turmas que ainda tem vagas, tanto para
dependentes do Trabalhador do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e funcionários do Sistema
FECOMÉRCIO / SESC e SENAC, assim como público geral.
Os interessados em Matrícula para o ano letivo de 2019, para as turmas citadas no final deste edital,
deverão comparecer na Unidade SESC Rondonópolis, a partir do dia 11/01, em que serão atendidos até
preencher as vagas existentes.

- Valores:
Dependente do Trabalhador do Comércio de Bens e Serviço: (até 3 salários mínimos): R$ 228,00
Dependente do Trabalhador do Comércio de Bens e Serviço: (acima de 3 salários mínimos): R$ 282,00
Público Geral: R$ 600,00
Local das Matrículas: Sesc Escola Rondonópolis
Rua Q, Quadra 197, Sagrada Família.
Telefone: 66-3411-1450
Horário: Das 7h às 10h30 e das 13h às 16h30.
Critérios para Matrículas (para aqueles que conseguirem vaga):
- O titular e seus dependentes não poderão ter débitos junto ao Sesc.
- A matrícula somente poderá ser efetuada pelo pai/mãe ou responsável legal pelo (a) aluno (a) (que
comprove tal situação), tornando-se responsável por qualquer informação de dados a respeito da criança.
Será exigida apresentação da documentação necessária (entregue no ato da matrícula), para assinatura do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.

Obs.: Caso o pai/mãe ou responsável legal não tenha disponibilidade para fazer a matrícula, deverá emitir
uma procuração específica para esse fim no nome do novo responsável, devidamente registrada em cartório
e ainda, apresentar cópia do RG e CPF.
Documentação exigida para Matrícula:
Uma foto 3x4 atualizada do aluno;
Fotocópia do último contracheque do titular do cartão do Sesc (no caso de dependentes de trabalhadores
do comércio de bens, serviços e turismo);
Cartão do SESC do aluno atualizado (exceto para público geral);
Fotocópia da Certidão de Nascimento ou RG do aluno e do CPF;
Fotocópia do RG e CPF dos pais;
Fotocópia do Comprovante de residência;
Atestado de Transferência (a partir do 2º. ano) ou;
Histórico Escolar (a partir do 2º. ano).
VAGAS EXISTENTES
2º ano matutino

1 vaga

2º ano vespertino

2 vagas

3º ano matutino

4 vagas

4º ano matutino

4 vagas

4º ano vespertino

4 vagas

5º ano matutino

7 vagas

5º ano vespertino

2 vagas

