EDITAL SESI-MA Nº07/2017

EDITAL SESI-MA DE SELETIVO PARA GRATUIDADE
A Superintendente Regional do Serviço Social da Indústria- SESI-DR/MA, Roseli de
Oliveira Ramos, no uso de suas atribuições e conforme Resolução no 014/2017 do
Conselho Regional do SESI/MA torna público aos alunos do SESI e a toda a
Comunidade, a abertura de inscrições do Processo Seletivo para atender a
Gratuidade Regulamentar, na Educação Básica.
1- DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O presente Processo Seletivo 2017 para atender a gratuidade regulamentar do
SESI-Departamento Regional do Maranhão, destina-se ao preenchimento de 50
(cinquenta) vagas para: Educação Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental
II e Ensino Médio para alunos do SESI-MA e comunidade, através das Escolas Anna
Adelaide Bello, Marly Sarney, Presidente Médici e Raimundo Costa Sobrinho.
1.2 O Processo Seletivo e a matrícula dos candidatos serão regidos pelas condições
estabelecidas neste edital e executado pelas respectivas escolas.
1.3 A inscrição no Processo Seletivo e efetivação da matrícula nos cursos implicam
na aceitação de todas as disposições expressas neste Edital.
1.4 Não haverá cobrança de taxa para inscrição dos candidatos às vagas oferecidas
neste edital.
2- DOS CRITÉRIOS
2.1 Para submeter-se a inscrição, o aluno deverá preencher, pelo menos, três dos oito
critérios abaixo elencados.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

CRITÉRIOS PARA CONCORRER À GRATUIDADE NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ser estudante da Educação Básica regular da Educação Infantil, do Ensino
Fundamental ou do Ensino Médio, sem estar com defasagem idade/série;
Ter tido aprovação no exercício de 2017 com 90% das notas iguais ou superiores
a 7 (sete);
Ser filho de trabalhador da indústria;
Ser filho de pais que eram trabalhadores da indústria em anos anteriores e que
atualmente encontram-se desempregados;
Ser filho de colaborador da escola não vinculado ao SINTERP-MA;
Ser estudante regular da escola do Sesi e sua família encontrar-se em situação
financeira extremamente difícil, com baixa renda autodeclarada comprovada por
documentos e visita social por equipe da escola;
Ser membro de família inserida no CadÚnico dos programas sociais (Bolsa
Família)
Estar em situação peculiarmente difícil e ter vaga autorizada por TAC ou outro
instrumento jurídico

3- DAS INSCRIÇÕES
3.1 As inscrições serão realizadas na secretaria das escolas do SESI/MA,
pelos responsáveis de alunos que se encontrem nos critérios, nos seguintes
horários:
Matutino: 08:00 às 11:30h
4- DO PERÍODO
4.1 As inscrições estarão abertas de 27 a 28.12.2017.
5- DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA INSCRIÇÃO
a) Documento de identidade do responsável;
b) Comprovante de vínculo com o aluno;
c) Comprovantes dos critérios para a seleção.
6- VAGAS OFERECIDAS
6.1 Estão sendo oferecidas 50 ( cinquenta ) vagas no ano de 2018, distribuídas
pelas escolas do SESI conforme tabela abaixo.

Escolas do SESI-MA
Anna Adelaide Bello
Marly Sarney
Presidente Médici
Raimundo Costa Sobrinho
Total

Quantidade de vagas
20
15
14
01
50

7- PROCESSO DE SELEÇÃO
7.1 A seleção compreenderá duas etapas: a primeira prova objetiva compatível
ao ano do aluno, definida pela escola e a segunda com análise dos critérios e
avaliação social;
7.2 Cada escola criará uma Comissão de Seletivo, responsável pela
elaboração e avaliação da prova, pela análise dos critérios e avaliação social,
composta por um profissional especialista I, (Pedagogo) e dois professores,
designados pela Gerencia da escola;
7.3 A avaliação escrita ocorrerá no dia 03.01.2018 às 9:00 h
7.4 A entrevista ocorrerá nos dias 04 e 05 de janeiro.
7.5 A avaliação social ocorrerá até o dia 08.01.2018, podendo estender-se
excepcionalmente dependendo da necessidade de visitas ou outros
procedimentos de avaliação social.
8- DAS PROVAS
8.1 A prova será realizada na Escola da Rede SESI de Educação na qual o
aluno estiver realizado sua inscrição.
8.2 Os alunos candidatos deverão comparecer ao local de realização das
provas com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para
início da prova, munidos de caneta tinta azul ou preta, lápis, borracha e
documento de identificação contendo foto.

8.3 Não será permitida a entrada de candidatos trajando camiseta, chinelo;
short, saia curta, boné, camiseta.
8.4 Não será permitido durante a permanência no local da prova, o uso de
qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (transmissão e
recepção), calculadoras, celulares, relógios digitais, agendas eletrônicas, lap
top, livros ou impressos;
8.5 Somente será permitido ao candidato retirar-se do local de prova
definitivamente quando decorridos 60 (sessenta) minutos do início de sua
realização.
9- - DO RESULTADO
9.1 O resultado será apurado e relatado em Ata, publicado no site da FIEMA,
as vagas serão preenchidas por ordem de classificação.
9.2 Os alunos contemplados não pagarão a mensalidade escolar e seus
pais/responsáveis preencherão a ficha de gratuidade, que ficará armazenada
na secretaria da escola.
10- - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1 A inscrição neste processo seletivo implica a aceitação irrestrita das
condições estabelecidas pelo SESI/MA, contidas neste edital, não cabendo a
nenhum responsável pelo candidato qualquer impugnação quanto às normas
aqui contidas;
10.2 O responsável pelo candidato deve acompanhar os prazos e
procedimentos estabelecidos neste edital, assim como suas eventuais
alterações e demais procedimentos referentes a este processo seletivo por
meio do endereço eletrônico www.fiema.org.br ou no mural das Escolas da
Rede SESI de Educação do Maranhão.
10.3 A Gratuidade diz respeito apenas à mensalidade escolar, sendo que o
material escolar e as outras taxas não entram na gratuidade, ficando sob a
responsabilidade do responsável do aluno;
10.4. A gratuidade desse Edital diz respeito ao exercício de 2018, sendo que
os alunos classificados nas vagas poderão manter a gratuidade no exercício
seguinte se permanecerem nos critérios e mantiverem a média de
aproveitamento nas disciplinas com pelo menos 90% das notas igual ou
superior a 7,0 (sete).
10.5 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão resolvidos
pela Comissão do Processo Seletivo de Gratuidade.

São Luís, 11 de dezembro de 2017.

Roseli de Oliveira Ramos
Superintendente do SESI-MA

