DEPARTAMENTO REGIONAL SESC EM MINAS GERAIS
ADMISSÃO DE ALUNOS PAGANTES - 2019
Estão abertas as inscrições para o processo de admissão de novos estudantes para as vagas
destinadas ao público pagante do 2º e 3º ano do Ensino Médio no Colégio Sesc de Teófilo Otoni.

As vagas são destinadas, preferencialmente, aos candidatos dependentes dos trabalhadores do
comércio de bens, serviços e turismo, que receberão bolsa de estudos parcial de 50% sobre o
valor total da mensalidade. Caso as vagas não sejam preenchidas, poderão se inscrever os
candidatos do público em geral, que efetuarão o pagamento integral do valor da mensalidade.

As inscrições deverão ser realizadas pelo responsável legal do candidato, a partir da entrega da
documentação e critérios exigidos pela instituição, conforme os termos abaixo:

1. Documentação para matrícula (apresentar originais e cópias):
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Certidão de Nascimento;
CPF;
Cartão de Vacina;
Carteira de Identidade;
Duas fotos 3x4;
Comprovante de endereço do domicílio onde reside o candidato: conta de água ou luz
dos três últimos meses;
g) Declaração ou Histórico escolar (para as vagas do 2º ano, os candidatos deverão
apresentar declaração de conclusão de curso do 1º ano em 2018, e para as vagas do
3º ano, os alunos deverão apresentar declaração de conclusão do 2º ano do Ensino
Médio em 2018);
h) Cartão do Cliente Sesc Válido;
i) Documento comprobatório em caso de pessoa com deficiência (desejável).
1.1 Documentos Exigidos para identificação dos responsáveis legais (apresentar originais e
cópias)
j)
k)
l)
m)
n)

Carteira de Identidade;
CPF;
Cartão do Sesc Válido;
Termo de adoção e/ou guarda de responsabilidade legal para candidatos;
Em caso de óbito dos pais: certidão de óbito dos pais, no caso de um deles não
constar do grupo familiar do candidato por essas razões.

1.2 Documentos e critérios exigidos para identificação do responsável financeiro (apresentar
originais e cópias):
a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Não poderá ter débitos com o Sesc.
2. Quantitativo de vagas
COLÉGIO

ENDEREÇO

Colégio Sesc
Teófilo Otoni

Av. Alberto
Laender, nº 119,
Bairro: São Diogo,
Teófilo Otoni/MG

SEGMENTO

SÉRIE/ANO
2º ano

Ensino Médio
3º ano

TURNO

TOTAL
DE
VAGAS

Integral

8

Integral

9

VAGAS

8
9

3. Critérios para manutenção da bolsa parcial (50%)
a) Obtenção de frequência mínima de 75% durante o ano letivo;
b) Participação dos pais e/ou responsáveis legais de, no mínimo, 65% em reuniões
convocadas pelo Colégio Sesc;
c) Rendimento global anual por disciplina de no mínimo 60%.
4. Etapas do Processo
a) Para alunos do Ensino Médio a seleção ocorrerá por meio de prova classificatória
constituída por provas de múltipla escolha e Produção de Texto, totalizando 60
pontos.
5. Informações Gerais
a) O valor da anuidade escolar será informado pelo Colégio Sesc, bem como as parcelas e as
datas de vencimento. Os alunos terão direito ao recebimento de kits básicos de material e
uniforme escolar e a oferta de alimentação, com cardápio elaborado por nutricionista,
contemplados no valor da mensalidade.
b) Sobre a idade de ingresso, o candidato ao 2º ano, deverá ter nascido entre 01 de janeiro
de 2002 e 31 de dezembro de 2003 e o candidato ao 3º ano, deverá ter nascido entre 01
de janeiro de 2001 e 31 de dezembro de 2002.
c) O candidato à vaga do 2º ano deverá ter concluído, com aprovação em todas as
disciplinas, o 1º ano do Ensino Médio em 2018, nos termos da legislação vigente e o
candidato à vaga do 3º ano deverá ter concluído, com aprovação em todas as disciplinas,
o 2º ano do Ensino Médio em 2018, nos termos da legislação vigente.

d) A inscrição ocorrerá conforme cronograma com a data de realização da prova.

CRONOGRAMA DO PROCESSO DE ADMISSÃO DE ALUNOS – 2019

ETAPAS
Inscrição
(Período exclusivo
para Trabalhador do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo
com 50% de
desconto).
Inscrição
(Trabalhador do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo e
Público geral)

DATA

25/01/2019 a
29/01/2019

HORÁRIO

De 08h às 17h

LOCAL

Colégio Sesc em Teófilo Otoni

Colégio Sesc em Teófilo Otoni
28/01/2019 e
29/01/2019

De 08h às 17h

Prova

30/01/2018

De 08h às 12h

Colégio Sesc em Teófilo Otoni

Resultado

31/01/2018

De 08h às 17h

Colégio Sesc em Teófilo Otoni

Matrícula
(Trabalhador do
Comércio de Bens,
Serviços e Turismo e
Público geral)

01/02/2018

De 08h às 17h

Colégio Sesc em Teófilo Otoni

