Página 1 de 2

ANEXO II DO EDITAL
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2021
O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/RN, representado por sua Administração Regional no Estado do
Rio Grande do Norte, torna público, para o conhecimento de quantos possam se interessar, que procederá ao
recrutamento de profissionais, objetivando a realização de processo seletivo de pessoal.

1. INFORMAÇÕES SOBRE A VAGA
Cargo: Aprendiz (Natal e Grande Natal)
Vaga: 2 (duas)
Forma de Contratação: Prazo Determinado
Pré-requisitos Mínimos: Ter idade entre 14 e 21 anos completos, no ato da divulgação; Estar quite
com as obrigações do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino; Estar, no mínimo,
cursando o ensino fundamental II (ou cursando o ensino médio, ou ensino médio concluído); Não ter
experiência anterior de trabalho como aprendiz na área administrativa; e não ter parentes até o terceiro
grau civil (afim ou consanguíneo) do Presidente, ou dos membros, efetivos e suplentes, do Conselho
Nacional e do Conselho Fiscal ou dos Conselhos Regionais do Sesc ou do Senac, bem como de
dirigentes de entidades sindicais ou civis do comércio, patronais ou de funcionários.
Atribuições Gerais do Cargo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Receber e expedir documentos;
Manter arquivo de documentos ordenados e atualizados;
Repor material de expediente;
Apoiar na realização de eventos;
Verificar equipamentos/materiais conforme o solicitado;
Executar serviços em meios eletrônicos, tais como elaborar planilhas, digitar expedientes;
Realizar atendimento telefônico e presencial, prestando informações sobre os serviços e
produtos;
8. Executar outras atribuições inerentes ao cargo.
Definição das Competências:
Competências individuais
coorporativas
Comprometimento
Ética
Trabalho em equipe
Proatividade
Foco no cliente/eficácia
Eficiência

Carga Horária: 20h semanais (sendo, distribuídas no curso de aprendizagem e na empresa).
Remuneração: R$ 490,83 *
ꜟ *O valor em referência poderá sofrer reajuste após a conclusão do ACT 2021, no qual retroagirá a sua data base
(janeiro/2021).

Benefícios: Vale Transporte (nos termos da Lei 7.418/85 e seu regulamento, Decreto 95.247/87),
Auxílio Creche e Alimentação subsidiada (PAT).
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2. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO
Etapa

Local

1ª Etapa

Conceito
Cadastro do Currículo e Envio de Documentos
Comprobatórios

2ª Etapa

Triagem e Análise dos currículos documentos
comprobatórios

Sesc Cidade Alta

Atividade em Grupo e/ ou Entrevista Técnica Individual

Sesc Cidade Alta

3ª Etapa e/ ou
4ª Etapa

Site

3. CRONOGRAMA:
Atividade
Divulgação da vaga no site e nas mídias
Prazo para envio dos currículos
Divulgação da Relação de Convocação para 3ª e 4ª etapas
Atividade em Grupo e/ ou Entrevista (3ª e 4ª etapas)
Homologação do Processo Seletivo
Divulgação do Resultado Final da Seleção

Período
07.01.2021
07.01.2021 à
14.01.2021
19.01.2021
21 e 22.01.2021
Datas a serem
definidas e
divulgadas.

Natal, 07 de janeiro de 2021.

