Comunicamos que não haverá 2 ª chamada do Processo Seletivo para vagas no Centro
Educacional Sesc Cidadania
Matrículas abertas no Sesc Cidadania Santa Genoveva! Faça sua inscrição para entrevista aqui
no site.
Os aprovados do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e da 1ª e 2ª série do Ensino Médio
poderão escolher entre estudar no Sesc Cidadania ou na nova unidade do Cidadania, que
funcionará na Faculdade Senac, no Setor Santa Genoveva. Os alunos aprovados que optarem
pelo Sesc Cidadania Santa Genoveva podem comparecer na unidade a partir do dia 26 de
novembro de 2018, das 8h às 11h e 14h às 17h. É preciso levar toda a documentação exigida
para a matrícula.
Senac Santa Genoveva - Av. Caiapó, Qd. 89, Lts. 41 a 49 - Santa Genoveva, Goiânia - GO,
74672-400



Agendamento: a partir do dia 09/11/2018
Matrículas: De 12/11 à 10/12/2018.

Documentação para a matrícula
Atestado Médico para fins de atividades de Educação Física, em papel timbrado e com
carimbo do médico. A data não poderá ser superior a 90 dias do dia da efetivação da matrícula
(obrigatório no ato da matrícula);








Cartão Sesc atualizado ou a ser atualizado na Secretaria Escolar (nesse caso, verificar
conosco a documentação para renovar o cartão);
1 foto 3 x 4 (recente);
Fotocópia da certidão de nascimento/Identidade e *CPF do aluno (obrigatório);
Fotocópia da Identidade, CPF e comprovante de residência do responsável.
Declaração de Frequência Escolar (com data de expedição menor que 30 dias) e cópia do
último boletim Escolar.
Pagamento da 1ª parcela de 2019.
Quitação de débitos, documentações e taxas na Secretaria Escolar e Sesc-GO;

A documentação para renovar o cartão do Sesc, para trabalhador do comércio:






Carteira de Trabalho atualizada.
Último contra cheque.
Carteira de identidade e CPF (É obrigatório o CPF para dependentes).
Comprovante de residência.
01 foto 3x4 recente (ou tirar a foto no ato da renovação).

Para o aluno:



Certidão de nascimento/Identidade e *CPF do aluno (obrigatório);
01 foto 3x4 recente (ou tirar a foto no ato da renovação).

