DEPARTAMENTO REGIONAL SESC EM MINAS GERAIS
ADMISSÃO DE ALUNOS PAGANTES CRIAR SESC - 2022

A partir do dia 18/10/2021 estarão abertas as matrículas para as vagas destinadas ao público
pagante, no Criar Sesc em 2022.

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

1. Da matrícula
A matrícula poderá ser realizada a partir de 18/10/2021 por ordem de chegada, nas
unidades do Sesc onde acontecem o projeto, até o preenchimento das vagas disponíveis.

1.1 Requisitos básicos
a. Ter idade entre 6 anos (ou completar essa idade até o dia 31 de março de 2022) e 11
anos e 11 meses;
b. Estar matriculado no Ensino Fundamental I (entre o 1º ao 5º ano);
c. Ser habilitado no Sesc em Minas com cartão cliente Sesc válido (caso não seja
habilitado, gentileza procurar a unidade para informações, visto que se trata de um
cadastro gratuito);

1.2 Documentação para matrícula (apresentar originais e cópias):
a)
b)
c)
d)
e)

f)

Certidão de Nascimento e/ou RG do candidato;
CPF do candidato;
CPF e RG do responsável legal;
Declaração escolar de matrícula do candidato referente ao ano 2022;
Ser habilitado no Sesc em Minas com cartão cliente Sesc válido (caso não seja
habilitado, gentileza procurar a unidade para informações, visto que se trata de um
cadastro gratuito);
Uma foto 3x4 da criança atualizada.

1.3 Formulários que serão preenchidos na unidade Criar Sesc:
a)
b)

Ficha de Matrícula;
Autorização de uso de imagem (deverá ser preenchido em duas vias, sendo a primeira
com as informações do candidato e a segunda com a do responsável legal);

c)
d)

Ficha de autorização de saída 1 ;
Contrato de prestação de serviços.

1.4 Documentos e critérios exigidos para identificação do respons ável financeiro (apresentar
originais e cópias):
a) Carteira de Identidade;
b) CPF;
c) Não poderá ter débitos com o Sesc.

2. Quantitativo de vagas
VAGAS - ADMISSÃO PAGANTES CRIAR SESC 2022
UNIDADE
MANHÃ
Floresta
2
Juiz de Fora
14
Lavras
8
Paracatu
4
Patos de Minas
2
Poços de Caldas
13
Pouso Alegre
8
Santa Quitéria
10
Sete Lagoas
4
Uberaba
12
Uberlândia
20
3.

TARDE
4
14
5
4
5
10
8
10
0
13
20

Critérios para permanência no Projeto:

a) Obtenção de frequência mínima de 75% durante o ano letivo;

4.

Informações Gerais

a) O valor da mensalidade e prazo estipulado para pagamento será informado pela unidade;
b) Os candidatos dependentes dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo e
beneficiários dos empresários habilitados no Sesc em Minas, receberão bolsa de estudos
parcial de 35% sobre o valor total da mensalidade;
c) Será ofertada alimentação, composta por um kit lanche, com cardápio elaborado por
nutricionista. O cardápio ofertado leva em consideração a necessidade calórica da faixa
etária. Caso a criança tenha alguma restrição alimentar com comprovação de laudo
médico, a família deverá providenciar os lanches, durante todo o ano letivo;

1

Nas situações em que a criança utiliza Van escolar, solicitar nome do responsável pelo transporte, RG,
telefone e placa do veículo.

d) No decurso de 2022, caso o aluno exceda o número de faltas estabelecidos neste
documento (item 3), somente poderá solicitar nova matrícula no próximo ano letivo.
e) A matrícula será realizada por ordem de chegada, não sendo possível em nenhuma
hipótese a realização de reserva de vagas.

