SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA
PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE – PCG

Salvador, 11 de dezembro de 2020.

PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE - PCG

EDITAL 01/2020 DE SELEÇÃO PARA NOVOS ALUNOS DO PCG - SESC BAHIA

O Diretor do Departamento Regional do Serviço Social do Comércio Administração
Regional no Estado da Bahia (Sesc BA), no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO,
para conhecimento dos interessados, o processo seletivo para ingresso nas vagas
destinadas à gratuidade para o ano letivo de 2021 na Educação Infantil, contempladas
pelo Programa de Comprometimento e Gratuidade – PCG, obedecidas as normas e
disposições contidas neste Edital, bem como no Regulamento do Sesc, aprovado pelo
Decreto 61.836/67, de 5/12/1967 e alterações, e Resolução Sesc n° 1.389/2018.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 A seleção para o preenchimento das vagas gratuitas contempladas pelo Programa de
Comprometimento e Gratuidade, doravante denominado PCG, destina-se aos
dependentes dos trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo cuja
renda familiar bruta mensal não ultrapasse o valor de 03 (três) salários mínimos
nacional, conforme item 5.2 do anexo da Resolução Sesc n° 1.389/2018.
1.2 A gratuidade a que se aplica este processo seletivo refere-se ao ano letivo de 2021,
podendo ser mantida ou não para anos subsequentes, a critério do Sesc BA.
1.3 A manutenção da gratuidade no ano letivo de 2021 ou sua renovação para anos
posteriores da Educação Infantil, quando couber, estará condicionada a:
a) Frequência mínima de 85% no ano letivo em que houver sido concedida;
b) Manutenção, ao longo do ano e/ou de um ano para o outro, do requisito de
renda familiar não superior a 03 salários mínimos nacional, conforme consta
nos critérios de inscrição neste Edital;
c) Existência de vagas sob benefício da gratuidade para o ano letivo
subsequente na Escola Sesc BA em que estiver matriculado (aplicável
apenas para a renovação).
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1.4 Para o ano letivo de 2021, na Atividade de Educação Infantil, o Sesc BA
disponibilizará, através do PCG, 320 (trezentas e vinte) vagas beneficiadas pela
gratuidade, a serem preenchidas de acordo com este Edital.
1.5 Em 2021 as escolas da Rede Sesc Bahia não adotarão o continuum de dois
anos/duas séries para a integralização da carga horária mínima do ano letivo de 2020.
A carga horária mínima anual poderá ser cumprida com as atividades não presenciais
realizadas conforme legislação vigente.

2. DA INSCRIÇÃO
2.1 Antes de efetuar a inscrição, o responsável legal do candidato deverá conhecer este
Edital e estar ciente de todos os requisitos exigidos para candidatar-se à vaga, uma
vez que a inscrição corresponde ao conhecimento e a aceitação integral das normas
que regem o presente processo seletivo.
2.2 O candidato deverá ser dependente de trabalhador do comércio de bens, serviços ou
turismo, habilitado no Sesc BA, possuir renda bruta familiar de até 3 salários mínimos
nacional e atender aos pré-requisitos para ingresso na turma pretendida (ver Anexo I).
2.3 As inscrições para o preenchimento das vagas deverão ser feitas através do
preenchimento de formulário online disponibilizado no site do Sesc Bahia, com os
dados do titular do Cartão Sesc, conforme data prevista no Anexo I.
2.4 Todos os dados do formulário online deverão ser preenchidos.
2.4.1 Na hipótese de o responsável legal do candidato constatar equívoco no
preenchimento de quaisquer dos dados, deverá encaminhar e-mail para
atendimento@sescbahia.com.br informando o dado correto dentro do prazo para
as inscrições para que sejam corrigidos, sob pena de não ter a matrícula
efetivada, caso convocado.
2.5 Os interessados que não tiverem acesso à internet poderão realizar a inscrição online
na escola do Sesc BA em que o candidato pretende estudar no ano letivo de 2021, por
ordem de chegada no período da inscrição, mediante disponibilidade de computador
na Unidade.
2.6 As inscrições serão abertas para todas as turmas da Educação Infantil.
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2.6.1 Na hipótese de não haver vaga para a turma de interesse, as inscrições irão
compor o cadastro reserva.
2.7 Após a inscrição, o responsável será notificado por e-mail, o qual constará: nome de
quem efetuou a inscrição, nome do(s) candidato(s) inscrito(s), data e hora de registro,
número para concorrer no sorteio, escola, turno e turma de escolha.
2.8 O número para concorrer no sorteio será gerado aleatoriamente e não repetitivo na
faixa compreendida entre 00.000 e 99.999.

3. DO PROCESSO DE SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
3.1 O preenchimento das vagas disponíveis ocorrerá mediante sorteio a ser realizado pela
Loteria Federal da Caixa Econômica Federal, em data e hora indicada no Anexo I.
3.2 O número do primeiro prêmio do sorteio da Loteria Federal, do dia indicado no Anexo
I, será o Número de Partida (NP) para a classificação dos candidatos.
3.3 A classificação será por ordem numérica crescente, iniciando-se no número igual ou,
se não houver, no imediatamente posterior ao NP e finalizando-se no número
imediatamente anterior ao NP.
3.4 As vagas divulgadas neste Edital, e descritas nos Anexos, serão preenchidas por
ordem de classificação, obedecendo-se rigorosamente o quantitativo informado.

4. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
4.1 A relação dos candidatos aprovados no processo seletivo, será divulgada, por ordem
de classificação, no site do Sesc BA - www.sescbahia.com.br - e no Quadro de Avisos
das Escolas, conforme cronograma descrito neste Edital.
4.2 Os candidatos classificados e não selecionados para as vagas disponíveis irão
compor um banco de dados válido para o ano letivo de 2021 (cadastro de reserva) e
serão convocados, caso surjam novas vagas no período, pelos mesmos meios de
comunicação previstos no item 4.1.
4.3 Serão

disponibilizados,

para

consulta,

na

página

do

Sesc

Bahia

(www.sescbahia.com.br), o resultado do sorteio do 1º prêmio da Loteria Federal e o
link da Caixa Econômica Federal.

Página 3 de 14

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA
PROGRAMA DE COMPROMETIMENTO E GRATUIDADE – PCG

5. DA MATRÍCULA
5.1 Os candidatos classificados dentro do número de vagas estipulado serão convocados
para a efetivação da matrícula na turma selecionada, devendo seu responsável legal
comparecer na Secretaria da Escola em que o candidato irá estudar, no período
definido no Anexo I deste Edital para assinatura do contrato de prestação de serviços
educacionais e da ficha de matrícula devidamente preenchida e apresentação dos
documentos abaixo indicados1:
a) Cartão Sesc válido do candidato2 e de seu responsável legal (apenas
apresentação);
b) Cópia do comprovante de residência3 do candidato selecionado emitido no
máximo 03 meses antes;
c) Se houver decisão judicial sobre a guarda, apresentar cópia legível onde
conste número do processo4;
d) Cópia legível do Cartão de Vacina5 do candidato selecionado atualizado,
acompanhada do original. Em caso de perda do cartão, o histórico de vacina
poderá ser levado dentro do prazo estabelecido pela escola para compor as
informações referentes à saúde do aluno;
e) Cópia do cartão do plano de saúde do candidato selecionado (quando
houver) e do SUS6.
f) Cópia da Certidão de Nascimento com 01 foto 3x4 atual do candidato
selecionado (até 03 meses antes) ou documento oficial de identificação com
foto do candidato7;
g) Documento que comprove deficiência física ou mental do candidato 8, quando
for o caso;
h) Cópia de documento oficial de identificação com foto do responsável legal9;
1

Os dados pessoais coletados que eventualmente não sejam necessários para a efetivação ou manutenção da
matrícula do aluno serão utilizados para autenticação da pessoa deste ou de seu responsável, especialmente para
atendimento realizado de forma não presencial.
2
Para comprovar que atende aos requisitos deste edital e da legislação.
3
Para comprovar a informação prestada, sendo o endereço de extrema importância para comunicação entre as partes,
eventuais emergências e possibilitar a realização de visitas a fim de comprovar a veracidade das informações.
4
Para segurança da criança no que tange à responsabilidade pela mesma.
5
Para atender a legislação.
6
Para situações emergenciais decorrentes de acidentes.
7
Para identificação e, consequentemente, segurança do aluno.
8
Para um atendimento especializado.
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i) Autodeclaração e Formulário Socioeconômico, conforme modelo do Anexo
V, devidamente preenchido (preenchimento no ato da inscrição)10.
j) Demais documentos que a Unidade Escolar venha a informar ou solicitar no
ato da matrícula fixando prazo de entrega.
5.1.1 Cópia dos documentos abaixo relacionados de TODOS os membros do Grupo
Familiar maiores de 18 anos que residam no mesmo local que o candidato e
desenvolvam, ou não, atividade laboral remunerada:
a) Se estiver desempregado: Carteira de Trabalho - páginas: qualificação civil
(frente e verso da página onde tem a foto) página do último contrato
registrado na carteira, quando houver, (página onde tem data de admissão e
demissão) e da página posterior ao último contrato;
a.1) Na hipótese de algum membro do grupo familiar não possuir Carteira
de Trabalho, apresentar declaração;
b) Se estiver empregado: 03 últimos contracheques;
c) Se for autônomo: Declaração comprobatória de Percepção de Rendimentos
DECORE, numerada e assinada por Contador inscrito no CRC.
d) Se for trabalhador informal: Declaração contendo a atividade desenvolvida
e o total das receitas auferidas mensalmente (modelo disponibilizado pelo
Sesc);
e) Quando Aposentado, pensionista ou com acesso a qualquer outro
Benefício Previdenciário: Apresentar último comprovante de recebimento.
e.1) Se houver recebimento de pensão alimentícia pelo responsável que
reside com o candidato, necessário informar e apresentar cópia da decisão
judicial (sentença, acórdão, homologação de acordo) ou declaração com
firma reconhecida em cartório, informando o valor recebido;
5.2 O NÃO COMPARECIMENTO DO RESPONSÁVEL LEGAL NA SECRETARIA
ESCOLAR PARA A REALIZAÇÃO DA MATRÍCULA ATENDENDO AOS PRAZOS,
REQUISITOS, DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS PREVISTOS NESTE EDITAL E
NAS PUBLICAÇÕES DECORRENTES DESTA SELEÇÃO, IMPLICARÁ NA PERDA

9

Para comprovar o vínculo e, identificação do responsável e atendimento à legislação.
Para atender à legislação.

10
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IRREVOGÁVEL DA VAGA, que será disponibilizada ao candidato classificado na
posição seguinte no resultado deste processo seletivo para a turma pretendida.
5.3 As documentações, informações e declarações apresentadas pelo responsável legal,
são de sua inteira responsabilidade quanto à exatidão e veracidade e caso venha a
ser constatada qualquer inconsistência e/ou irregularidade, a matrícula não será
efetivada ou será cancelada (a depender do momento dessa constatação), perdendo o
candidato o direito à vaga.
5.4 A efetivação da matrícula só poderá ser realizada pelo responsável legal do candidato
devidamente comprovado o vínculo.
5.5 Os endereços das escolas do Sesc BA onde serão realizadas as matrículas constam
do Anexo II.
5.6 Não será aceita em nenhuma escola a efetivação da matrícula para outra unidade
escolar diferente da escolhida no ato da inscrição.
5.7 Não será efetivada a matrícula de aluno(a) cujos responsáveis possuam débito com o
Sesc BA.
5.8 Diante de negativa de realização de matrícula, poderão os pais ou responsável legal
de candidato manifestar-se, por escrito, em até 02 dias úteis, requerendo à Direção
Regional do Sesc BA a reconsideração da decisão, devendo, para isso, enviar o
pedido justificado e assinado para o e-mail comunic@sescbahia.com.br juntamente
com os seguintes documentos:


Documento de identificação do subscritor; e



Comprovante de vínculo com o candidato.

5.9 Caberá à Direção Regional do Sesc BA deliberar sobre os pedidos de reconsideração
através de decisão irrecorrível;
5.10 Concluídos os procedimentos de matrícula com êxito, o candidato selecionado no
processo seletivo torna-se aluno da escola Sesc BA em que se matriculou.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Sob nenhum pretexto ou justificativa, será recebida documentação incompleta ou
ilegível, nem fora dos prazos estabelecidos neste Edital.
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6.2 O Sesc BA reserva-se ao direito de cancelar, adiar ou remanejar turmas que não
alcancem o número mínimo necessário de 10 alunos matriculados por turma.
6.3 O Sesc BA se reserva o direito de a qualquer momento realizar visitas domiciliares
para confirmar veracidade das informações prestadas.
6.4 As informações prestadas à escola são de inteira responsabilidade daqueles que
assinam os documentos e na hipótese de não serem verdadeiros os dados, aplica-se
a legislação penal vigente.
6.5 É de inteira responsabilidade dos pais ou responsável legal acompanhar todos
os atos relacionados a este processo seletivo, inclusive modificações,
cronograma, resultados, convocações, os quais serão publicados/divulgados
nos quadros de aviso das Escolas do Sesc BA e/ou na internet, no endereço
eletrônico www.sescbahia.com.br.
6.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e Anexos, será excluído o dia do
início e incluído o do vencimento, exceto quando prever expressamente em sentido
contrário.
6.7 Só se iniciarão e encerrarão os prazos referidos neste Edital e Anexos em dia de
funcionamento das Escolas Sesc BA.
6.8 Os casos omissos e situações não previstas neste Edital serão avaliados e
respondidos pela Direção Regional do Sesc BA mediante solicitação justificada.
6.9 São anexos a este Edital que devem ser considerados como suas partes
integrantes: Cronograma, Quadro de Vagas e Pré-Requisitos (Anexo I), Endereços
das Escolas Sesc BA (Anexo II), Contrato de Prestação de Serviços Educacionais,
(Anexo

III),

Ficha

de

Matrícula

(Anexo

IV),

Autodeclaração

e

Formulário

Socioeconômico (Anexo V).
6.10 Este Edital e todos os seus Anexos estão disponíveis no site e nas secretarias das
escolas, para consulta.
6.11 O Sesc BA reserva-se o direito de adiar, cancelar (revogar ou anular) o presente
processo seletivo, a qualquer momento, no todo ou parcialmente, sem que caiba
quaisquer indenizações decorrentes de tal ato.

Direção Regional do Sesc BA
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ANEXO I
CRONOGRAMA E QUADRO DE VAGAS DO PROCESSO SELETIVO NOVOS ALUNOS
PCG/Sesc/BAHIA
I. CRONOGRAMA E VAGAS:

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
ETAPAS

DATA

HORÁRIO

Local

Divulgação

A partir de
11/12/2020

-

Site e cartazes

11 a 18/12/2020

-

Site

19/12/2020

A partir das 19h

Site da Loteria
Federal

Resultado

21/12/2020

-

Site

Matrícula na
Atividade

22 , 23, 28 e
29/12/2020

Conforme programação
da unidade

Escolas Sesc

Inscrição no
Processo Seletivo
Sorteio da Loteria
Federal

QUADRO DE VAGAS – POR UNIDADE ESCOLAR
- Escolas Sesc Zilda Arns, Sesc Feira de Santana, Sesc Jequié, Sesc Vitória da Conquista,
SescLer Paulo Afonso, Sesc Santo Antônio de Jesus, Sesc Barreiras, Sesc Porto Seguro, Sesc
Jacobina e Sesc Alagoinhas TURMA

HORÁRIO

Nº DE
VAGAS

Matutino

12

Vespertino

12

Matutino

4

Vespertino

4

Grupo 3

Grupo 4
Matutino
Grupo 5
Vespertino

Cadastro
Reserva
Cadastro
Reserva

PRÉ-REQUISITO*
Crianças nascidas entre
1º/04/2017 a 31/03/2018
Crianças nascidas entre
1º/04/2016 a 31/03/2017
Crianças nascidas entre
1º/04/2015 a 31/03/2016

Obs: As crianças que, até a data da publicação da Portaria n° 1.035 de 5
de outubro de 2018 (08/10/2018) do Ministério da Educação, já se
encontravam matriculadas e frequentando instituições educacionais,
poderão se matricular em turma posterior à turma concluída, mesmo que
sua data de nascimento seja posterior ao dia 31 de março, mediante
comprovação.
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ANEXO II

ENDEREÇOS:

• Sesc ALAGOINHAS – Avenida Ayrton Senna da Silva, s/n, Alagoinhas Velha • CEP 48030-640
Tel.: (75) 3403-5401 • Email: alagoinhas@sescbahia.com.br
• Sesc BARREIRAS Rua Porto Velho, 137, Santo Antonio – Barreiras • CEP: 47805-970 Tel.: (77)
3611-6610 • Email: barreiras@sescbahia.com.br
• Sesc FEIRA DE SANTANA Rua Guaratatuba, 345, Tomba - Feira de Santana • CEP: 44.065 320
Tel.: (75) 3622-1550 • E-mail: feira@ sescbahia.com.br
• Sesc JEQUIÉ Rua Dr. Nélson Aguiar Ribeiro, 405, São Judas Tadeu – Jequié • CEP: 45200-000
• Tel.: (73) 3525-5007 • Email: jequie@sescbahia.com.br
• Sesc JACOBINA Rua Antônio Manoel Alves de Mesquita, 245, Félix Tomaz • CEP 44700-000
Tel.: (74) 3161-1202 • Email: jacobina@sescbahia.com.br
• Sesc PAULO AFONSO Rua Verdes Campos, Quadra 69-A, Tancredo Neves II • CEP: 48609-270
Tel.: (75) 3282-6400 • Fax: (75) 3282-6377 • Email: pauloafonso@sescbahia.com.br
• Sesc PORTO SEGURO Rua Helena Maria de Paula, 145, Loteamento - Parque Residencial
Ecológico Joao Carlos (Baianão) • CEP 45810-000 Tel.: (73) 3162-5344 • Email:
portoseguro@sescbahia.com.br
• Sesc SANTO ANTÔNIO DE JESUS Estrada do Benfica, s/n, KM 2,5 – Cajueiro • CEP: 44574-490
Tel.: (75) 3162-1700 • Email: santoantoniodejesus@sescbahia.com.br
• Sesc VITÓRIA DA CONQUISTA Av. Anel do Contorno Rodoviário, s/n, Ibirapuera - Vitória da
Conquista • CEP: 45100-000 • Tel.: (77) 3426-3131 • Fax: (77) 3426-2931 • Email: conquista@
sescbahia.com.br
• ESCOLA Sesc ZILDA ARNS Rua da Jaqueira, 36, Saúde - Salvador • CEP: 40050-001 Tel.: (71)
3254-3908/3914 • E-mail: nazare@sescbahia.com.br
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ANEXO IV
FICHA DE MATRÍCULA ESCOLAS SESC BA
Unidade Escolar: _______________________________
DADOS DO(A) ALUNO(A):
NOME COMPLETO
Grupo escolar para 2021
Data de Nascimento
RG ou dados da certidão
NIS (caso beneficiário do
bolsa família)
Cor/Raça:

( ) Branca ( ) Preta ( ) Parda ( ) Amarela
( ) Indígena ( ) Não declarada

Endereço residencial/CEP
Pais casados entre si?
( ) sim ( ) não
Caso os pais sejam separados ( ) compartilhada entre ambos
ou divorciados, o regime de ( ) da mãe
guarda é compartilhado ou ( ) do pai
exclusivo de um dos dois?
( ) outro _________________________________
Nome da Mãe
CPF nº
Local de Trabalho
(nome/endereço)
e-mail para contato
Telefone de Contato (fixo e
celular)
Nome do Pai
CPF nº
Local de Trabalho
(nome/endereço)
e-mail para contato
Telefone de Contato (fixo e
celular)
Tem irmão matriculado na Escola?
Nome:
Grupo/Ano
Turno
1.
2.
3.
Responsável legal que assinará a autodeclaração e o termo de compromisso?
(nome/cpf)
Nome:
OBSERVAÇÕES:
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DADOS DE SAÚDE DO(A) ALUNO(A)
É dependente em plano de Saúde? Qual?
Tem algum problema de saúde crônico?
Tem alergia(s)? qual(is) ?
Já recebeu diagnóstico médico de deficiência ? qual ?
Apresenta alguma dificuldade motora, auditiva, visual,
na fala ou emocional?
Está em tratamento médico? Se sim, qual e para que
doença?
Está em uso de alguma medicação? Qual? Quando
encerrará o uso?
As vacinas do calendário de vacinação do Ministério da
saúde estão em dia ?
É acompanhado por psicólogo, terapeuta ocupacional
ou fonoaudiólogo?
Em caso de emergência para quem ligar e em qual
número ?
Em caso de emergência na escola, será chamado o
SAMU. Existe algum hospital ou clínica de atendimento
de emergência para o qual deve a ser levado(a)
preferencialmente ? qual ?
(o custo do atendimento será do responsável)
Existe alguma outra informação a respeito da saúde do
aluno que o responsável queira fazer constar desta
ficha?
DADOS COMPLEMENTARES
Outras pessoas autorizadas a realizar a condução e acompanhamento do(a) aluno(a)
(chegada e saída da escola)
Nome
Grau de Parentesco Tel:
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Através da entrega desta ficha abaixo assinada solicito a matrícula do(a) aluno(a)
___________________
na escola _____________________________, em turma do
grupo_______ da educação infantil para o ano letivo de 2021, ciente de que para efetivação da
matrícula são INDISPENSÁVEIS a assinatura da autodeclaração, do contrato de prestação
de serviços educacionais e do termo de compromisso. Declaro serem verdadeiras todas as
informações por mim prestadas nesta ficha de matrícula e informo ser a responsável legal
pelo(a) aluno(a).
______________, ___ de ______________ de 2020.
Sr(a). ______________________________________responsável
identificado nesta ficha.
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ANEXO V
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PCG/GRATUIDADE

QUALIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATADO: SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA (Sesc BA)
UNIDADE ESCOLAR (Escola):
CNPJ:
Endereço:
CEP:
Diretor(a):
Contato:

CONTRATANTE (responsável legal do(a) aluno(a) matriculado(a)):
Nacionalidade
, inscrito(a) no CPF nº
, portador(a) de RG nº
, estado civil
,
Endereço:
CEP:
e-mail:
telefone:
Grau de parentesco com o(a) aluno(a): (
)pai (
)mãe (
)outro
Categoria do Cartão Sesc na data deste contrato:
Ao assinar este instrumento, o(a) CONTRATANTE declara possuir o poder de guarda sobre o(a)
aluno(a) nesta data.

ALUNO(A) MATRICULADO(A):
Data de nascimento:
Nº de Habilitação do Cartão Sesc:
*RG nº:
SSP
CPF:
O(a) aluno(a) cursará em
: grupo/turma
do Ensino
no turno:
das
às
*Atenção: O CONTRATADO só se responsabilizará pelo(a) aluno(a) no horário acima indicado.
Dados do pai/mãe que não for Contratante (nome completo, RG, CPF, endereço, CEP, telefone):
*Obs: se não houver RG indicar numeração do registro civil (certidão de nascimento):
Modelo antigo:
Nº do livro
Nº da Folha
Cidade do Cartório
Modelo novo:
*Atenção: Os serviços objeto deste contrato serão prestados a título gratuito para alunos com
renda bruta familiar de até 03 (três) salários mínimos, devidamente comprovada no ato da
assinatura deste contrato. Se a renda ultrapassar 03 (três) salários mínimos, no período de
vigência deste contrato, o CONTRATADO passará a cobrar pelos serviços educacionais prestados,
no valor correspondente à categoria do responsável legal, conforme tabela disponível para
consulta a qualquer tempo na Secretaria da Unidade escolar.
Pelo presente Contrato de Prestação de Serviços Educacionais que firmam entre si, de um lado
como CONTRATADO, o SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO
DA BAHIA (Sesc BA), pessoa jurídica de Direito Privado com sede administrativa localizada na Av.
Tancredo Neves, n° 1109, Edifício Casa do Comércio, 8º andar, Pituba – Salvador/BA, da qual é
parte integrante a Unidade escolar acima identificada, neste ato representado por seu Diretor
Regional, ao final assinado, e, de outro lado, como CONTRATANTE, o(a) Sr(a).
,
acima
qualificado(a), na qualidade de representante legal do(a) aluno(a)
que cursará o ano letivo
de
na unidade escolar acima indicada, em conformidade com o artigo 209 da Constituição
Federal, Lei 9.394, Código Civil Brasileiro e legislação esparsa aplicável à prestação de serviços aqui
contratada, declaram ter estipulado e aceito, através de livre manifestação de vontade, as
condições previstas e descritas nas Cláusulas abaixo:
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DESTE CONTRATO
O objeto deste contrato é a prestação de serviços educacionais pelo CONTRATADO, para o(a)
aluno(a) indicado(a) pelo(a) CONTRATANTE conforme quadro acima (nome, grupo escolar, turno,
Unidade escolar), durante o período letivo de
, em conformidade com o previsto na
legislação federal em vigor e aplicável à educação escolar no território nacional, e, também, nos
termos do regimento escolar e planejamento pedagógico da Unidade escolar acima identificada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os serviços educacionais prestados pelo CONTRATADO serão realizados a
TÍTULO GRATUITO, ou seja, sem que caiba qualquer pagamento por parte do(a) CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A gratuidade está condicionada à renda bruta familiar de até 03 (três)
salários mínimos, portanto, caso a renda bruta familiar ultrapasse esse montante durante a
vigência deste contrato, deverá o(a) CONTRATANTE comunicar ao CONTRATADO, imediatamente
e por escrito, para fins de cobrança de valores. Na hipótese de o(a) CONTRATANTE não informar
o CONTRATADO do aumento da renda bruta familiar, será notificado(a) por carta, sob protocolo
pessoal ou enviada por AR, que passará a integrar este contrato como anexo, e posterior
expedição de documento de cobrança com os valores correspondentes à categoria do
responsável legal, conforme tabela disponível para consulta a qualquer tempo na Secretaria da
Unidade escolar, podendo ser exigida a diferença dos pagamentos retroativos à data da
alteração da renda, com aplicação de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo
IPCA.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Os serviços aqui contratados serão prestados, em regra, na sede da
Unidade escolar indicada no quadro acima.
PARÁGRAFO QUARTO: O CONTRATADO poderá oferecer o ensino remoto ou híbrido (presencial e
remoto), conforme as orientações dos órgãos superiores de educação.
PARÁGRAFO QUINTO: Este contrato não inclui o fornecimento de serviços de reforço/banca,
cursos paralelos, psicopedagogia clínica, eventos sociais e transporte escolar.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA TITULARIDADE DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS
A assinatura deste contrato e realização do ato de matrícula implica em declaração do(a)
CONTRATANTE de que possui a guarda do(a) aluno(a), responsabilizando-se pela veracidade desta
informação e efeitos jurídicos e ainda que isso venha a ser alterado, caso não solicite a rescisão ou
aditivo de modificação, continuará a figurar como titular das obrigações aqui assumidas.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
São obrigações do CONTRATADO:
a) Prestar serviços educacionais pertinentes ao grupo/turma escolar em que foi matriculado
o(a) aluno(a) devendo o plano de estudo, programa, currículo e calendário estar em
conformidade com o disposto na legislação em vigor aplicável ao objeto e com o Plano de
Trabalho desenvolvido para o ano letivo constante deste contrato;
b) Prestar informações financeiras apenas ao(à) CONTRATANTE;
c) Prestar informações pedagógicas ao(à) CONTRATANTE e/ou a quem tiver a guarda do(a)
aluno(a) e para que se estenda a terceiros deverá haver determinação prévia do(a)
CONTRATANTE ou de quem possuir a guarda do(a) aluno(a);
d) Zelar pela segurança e correta indicação das salas de aula e demais espaços frequentados
pelos alunos;
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e) Elaborar e tomar providências para execução do planejamento pedagógico,
acompanhamento das respectivas atividades e indicação de datas para realização de
avaliações de aproveitamento dos alunos, além de outras providências que as atividades
docentes exigirem, obedecendo a legislação específica;
f) Fixar carga horária das aulas e atividades pedagógicas, selecionar e designar professores e
demais profissionais necessários à execução do planejamento pedagógico;
g) Fornecer gratuitamente ao aluno a primeira via de quaisquer certificados, em especial o de
frequência escolar e o de conclusão e documentos de transferência;
h) Fornecer aos alunos, sem custo adicional, material pedagógico para uso em sala de aula,
livros didáticos e paradidáticos, 01 (um) lanche diário e fardamento;
i) Zelar pela aprendizagem, segurança em ambiente escolar e disciplina dos alunos;
j) Garantir que a escola inicie e encerre as atividades nos horários informados aos alunos e
seus responsáveis;
k) Manter em sua guarda a ficha com informações a respeito da saúde do(a) aluno(a), cujas
informações são de responsabilidade do(a) CONTRATANTE;
l) Colaborar com as atividades de articulação entre a escola, as famílias e a comunidade.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO não se responsabilizará pela guarda, perda, roubo, furto,
dano ou extravio de objetos de propriedade do(a) aluno(a) ou do(a) CONTRATANTE nas
dependências da escola.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O CONTRATADO não se responsabilizará por quaisquer abalroamentos ou
atropelamentos em que estejam envolvidos seus alunos ou seus responsáveis, mesmo que
ocorridos no estacionamento ou na calçada em frente à entrada, sendo de inteira
responsabilidade dos condutores dos respectivos veículos, incluindo os danos físicos, materiais ou
morais de qualquer espécie que porventura vierem a causar a si ou a terceiros.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Caberá exclusivamente ao(à) CONTRATANTE as providências para
chegada e saída do aluno(a) das dependências da Unidade escolar.
PARÁGRAFO QUARTO: O lanche diário fornecido pelo CONTRATADO será o mesmo para toda
turma. Caso o aluno tenha restrições alimentares a escola deverá ser comunicada por escrito,
sendo indispensável a comprovação da restrição por documento emitido por profissional
habilitado. Nesse caso, o lanche deverá ser enviado com ele.
PARÁGRAFO QUINTO: Livros e fardamento serão fornecidos uma vez ao ano apenas e zelar por
sua manutenção é dever do(a) CONTRATANTE e do(a) aluno(a) por si representado(a), sendo
responsabilidade do CONTRATANTE sua reposição, em qualquer caso.
PARÁGRAFO SEXTO: O CONTRATADO realizará atendimento pedagógico, mediante agendamento
prévio, salvo questões emergenciais.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO(A) CONTRATANTE
São obrigações e responsabilidade do(a) CONTRATANTE:
a) Zelar pela frequência do(a) aluno(a) matriculado(a) às aulas, ciente de que se for inferior ao
mínimo de 75% não haverá possibilidade de promoção para o ciclo/série escolar no ano
letivo posterior;
b) Informar eventual alteração de renda nos termos previstos na Cláusula Primeira, Parágrafo
Segundo;
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c) Acompanhar o desempenho do(a) aluno(a), bem como a realização das atividades
pedagógicas, devendo verificar diariamente a “agenda do aluno” e outros comunicados;
d) Responder a solicitações e comunicações da Unidade escolar, inclusive quando notificado(a)
para comparecer pessoalmente;
e) Apresentar ao CONTRATADO, relatório de acompanhamento médico, psicológico,
nutricional ou de terapias complementares nas quais o estudante seja submetido;
f) Apresentar relatório médico com o diagnóstico do aluno, com deficiência, transtorno global
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que, conforme a Lei 9.394/96, Lei
de Diretrizes e Bases da Educação, são considerados alunos de Educação Especial, para
assegurar o atendimento às suas especificidades;
g) Cumprir as normas do Regimento Escolar do CONTRATADO e as demais obrigações
constantes na legislação aplicável à área, e ainda, as emanadas de outras fontes legais,
desde que regulem, supletivamente, a matéria e garantir que o(a) aluno(a) por si
matriculado também o faça. O Regimento Escolar do CONTRATADO encontra-se disponível
na Secretaria da Unidade escolar;
h) Cumprir os horários de entrada e saída do(a) aluno(a) por si matriculado(a) na Unidade
escolar, havendo tolerância de 10 (dez) minutos;
i) Comunicar expressamente ao CONTRATADO sobre a existência e o teor de decisões judiciais
que venham a alterar o regime de guarda do beneficiário e comprovar a informação caso
solicitado, não se responsabilizando o CONTRATADO por quaisquer fatos que resultem da
inobservância desta obrigação;
j) Responsabilizar-se integral e exclusivamente por fatos que, decorrentes de comportamento
do(a) aluno(a) matriculado(a), coloquem em risco ou causem danos às instalações e
equipamentos do CONTRATADO disponibilizados para execução dos serviços, bem como, às
pessoas (sejam funcionários do CONTRATADO, outros profissionais ou alunos);
k) Ressarcir ao CONTRATADO todas as despesas decorrentes de descumprimento de cláusula
deste contrato, de normas internas ou da legislação aplicável ao objeto, independentemente
de ser ajuizada ação de regresso ou similar;
l) Fazer com que seja cumprido pelo(a) aluno(a) o calendário escolar, as normas disciplinares,
as orientações pedagógicas e os horários estabelecidos pelo CONTRATADO, assumindo total
responsabilidade pelas consequências resultantes dos descumprimentos;
m) Comunicar ao CONTRATADO, por escrito, e de imediato, qualquer alteração de endereço, email ou telefone, sob pena de serem consideradas válidas e devidamente recebidas
quaisquer correspondências enviadas para o endereço constante neste contrato, inclusive
para os efeitos de citação judicial;
n) Fornecer, no prazo estabelecido pelo CONTRATADO, todos os documentos/exames
requeridos;
o) Responsabilizar-se pelo encaminhamento do(a) aluno(a) à escola devidamente
uniformizado, portando livros e material necessários às atividades escolares.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O CONTRATADO poderá acionar os órgãos de proteção da criança e do
adolescente na hipótese de inobservância dos horários estabelecidos para permanência do(a)
aluno(a) na escola pelo(a) CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os estudantes que chegarem atrasados na escola só adentrarão as salas
de aula, no início do segundo horário.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A participação dos alunos nas aulas de campo ou qualquer saída planejada
pela escola só será permitida mediante autorização prévia por escrito dos responsáveis.
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PARÁGRAFO QUARTO: Não será permitido na ambiência pedagógica da Unidade escolar, pessoas
trajando: shorts curtos, camisas curtas, roupas de banho, capacete, tops, roupas transparentes ou
sensuais.
PARÁGRAFO QUINTO: É proibida qualquer modificação no fardamento que descaracterize o
padrão Sesc.
CLÁUSULA QUINTA – DA AUTORIZAÇÃO DO USO DO NOME, DAS IMAGENS E DOS TRABALHOS
DO(A) ALUNO(A)
No ato de assinatura deste Contrato, o(a) CONTRATANTE autoriza, a título gratuito, o
CONTRATADO a registrar, expor e divulgar textos, obras, trabalhos literários e artísticos, sons,
imagens, vídeos e outras produções do(a) aluno(a) no ambiente escolar ou em virtude do trabalho
educacional e pedagógico desenvolvido no curso do ano letivo, podendo tais obras/produções
serem utilizados em material institucional e/ou de divulgação do CONTRATADO em qualquer das
formas de mídia existentes, resguardando-se a proteção aos direitos da criança e do adolescente,
bem como a honra pessoal, a moral e os bons costumes e sem que haja conotação discriminatória,
político-partidária ou religiosa.
PARÁGRAFO ÚNICO: O(A) CONTRATANTE autoriza, expressamente e sem direito a qualquer
indenização ou remuneração, o registro e a utilização da imagem e voz do aluno(a) por quem é
responsável em matéria de interesse do CONTRATADO, objetivando a divulgação do projeto
pedagógico e/ou instalações escolares ou de evento festivo/social integrante da programação da
escola, nos meios de comunicação disponíveis.
CLÁUSULA SEXTA – DAS PROIBIÇÕES
É vedado ao aluno e/ou responsável(is) e/ou CONTRATANTE a prática dos seguintes
atos/condutas:
a) Causar dano ao patrimônio da escola, incluídos danos superficiais ou definitivos ao imóvel
ou qualquer bem que nele esteja como livros, mobiliário, equipamentos, etc;
b) Adotar conduta antissocial ou comportamento inadequado, especialmente agressivo,
ríspido, vexatório ou que atente contra a moral e bons costumes ou contra a integridade
física de terceiros;
c) Agredir física e/ou verbalmente colegas, professores, funcionários, pais e outras pessoas nas
dependências da escola;
d) Utilizar equipamentos eletrônicos que emitam sons e/ou imagens e possam atrapalhar ou
dispersar a atenção dos demais, quando estiver no ambiente escolar (biblioteca, sala de
aula, sala de estudo etc), causando prejuizo ao ensino-aprendizagem (a exemplo de telefone
celular, equipamentos de reprodução musical, jogos eletrônicos, tablets etc);
e) Portar ou fazer uso, nas dependência das escola, de armas brancas ou de fogo, recipientes
com gás, objetos perfurantes, cortantes ou incandescentes, que imitem armas ou feitos de
qualquer outro material que possa representar ameaça ou perturbar a ordem dos trabalhos
escolares ou que atentem contra a integridade física de si ou de outrem (se aplica também
às pessoas que possuam porte de arma oficial);
f) Promover no recinto da escola ou realizar em nome da escola, sem a autorização expressa
da Direção, coletas, subscrições, campanhas ou atividades culturais, políticas, religiosas ou
comerciais, bem como qualquer evento que possa ocasionar desordem em sua estrutura
sócio-funcional;
g) Ocupar-se com atividades alheias ao ensino-aprendizagem;
5

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

h) Impedir ou atrapalhar a participação de outros alunos em atividades educativas e/ou incitálos a se ausentarem;
i) Acessar sites com conteúdo impróprio para sua idade e para o ambiente escolar utilizando
computadores da escola ou equipamento eletrônico pessoal durante o horário de
permanência na escola;
j) Praticar conduta que perturbe o desenvolvimento normal/regular das atividades
pedagógicas ou a paz social na escola;
k) Praticar bullying ou condutas discriminatórias (a exemplo de racismo, homofobia e
intolerância religiosa);
l) Utilizar, influenciar, incitar ou mesmo fazer apologia ao uso de qualquer tipo de substância
ilícita, entorpecente ou que possa provocar dependência química ou psíquica;
m) Permanecer nas dependências da Unidade escolar sem autorização;
n) Filmar ou fotografar, dentro do recinto escolar, seja ambiente, colegas, funcionários ou
professores, sem prévia autorização da Direção e da pessoa que for alvo do registro, assim
como fazer uso destas imagens.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As infrações acima são citadas como exemplos, sem esgotar as hipóteses
de prática de ato inadequado ou impróprio ao ambiente escolar que possam ser punidas pelo
CONTRATADO, ainda que não estejam aqui expressas.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O intuito da escola será sempre de readaptação do aluno que pratica a
conduta indevida ao bom convívio no ambiente escolar, mas para isso deverá contar com o apoio
efetivo da família e não poderá prejudicar a coletividade em nome do individuo.
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS EMERGÊNCIAS MÉDICO-HOSPITALARES
O CONTRATADO não dispõe de serviço de atendimento de emergência médica na Unidade
escolar, por isso, o(a) CONTRATANTE informará, expressamente, à escola, o plano de saúde de
que é beneficiário(a) o(a) aluno(a), bem como clínica, hospital ou médico a que deva ser,
preferencialmente, encaminhado(a), em caso de emergência, assumindo integral responsabilidade
pela indicação e pelas despesas decorrentes, e autorizando, para tanto, que preposto do
CONTRATADO assuma tais encargos em seu nome.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: É responsabilidade do(a) CONTRATANTE informar contatos para
emergências, bem como as alergias medicamentosas do(a) aluno(a), e informar e comprovar seu
tipo sanguíneo.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Necessário zelar para que as informações aqui mencionadas estejam
atualizadas na escola, para evitar o retardo no atendimento do(a) aluno(a) ou que ele deixe de ser
conduzido a Unidade credenciada pelo plano de saúde.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Em caso de emergência na escola será chamado o SAMU que encaminhará
o(a) aluno(a) para atendimento hospitalar.
PARÁGRAFO QUARTO: Aluno(a) com sintomas de doenças infecto-contagiosas não ingressarão no
ambiente escolar, salvo se apresentarem relatório médico que afaste a possibilidade de
diagnóstico.
PARÁGRAFO QUINTO: A escola não ministrará nenhum tipo de medicação, nem sob prescrição
médica.
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PARÁGRAFO SEXTO: O CONTRATANTE deve fornecer à escola as informações médicas referentes
ao aluno, por meio do preenchimento da Ficha de matrícula, mantendo-as atualizadas a cada
mudança relevante ao seu estado de saúde. Inclusive, apresentar cópias do cartão do plano de
saúde (quando houver), do SUS e da carteira de vacinação para compor a documentação escolar.
CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DE TURMA
Ao CONTRATADO fica reservado o direito de cancelar turma de qualquer grupo escolar, caso não
haja o número mínimo de 10 (dez) alunos, mediante remanejamento dos alunos matriculados
para outras turmas ou devolução de valor correspondente à matrícula/1ª mensalidade.
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO CONTRATUAL
O presente contrato terá prazo de vigência da data de sua assinatura até o encerramento do ano
letivo a que se destinam os serviços contratados.
PARÁGRAFO ÚNICO: O CONTRATADO poderá não renovar a matrícula para o ano ou período
letivo seguinte ao término da vigência deste contrato, quando da existência de débito ou em caso
de descumprimento das obrigações assumidas neste Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO/VEDAÇÃO
CONTRATUAL/REGIMENTAL
Na hipótese de descumprimento de qualquer das cláusulas deste Contrato e/ou do Regimento
Escolar do Sesc Bahia, aprovado, conforme a gravidadade da infração, poderão ser aplicadas,
isolada ou cumulativamente, pelo CONTRATADO ao(à) CONTRATANTE e/ou ao ALUNO(A), as
seguintes PENALIDADES:
a) Advertência verbal;
b) Advertência escrita;
c) Suspensão;
d) Transferência compulsória aplicada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A aplicação das penalidades aqui previstas não impedirá a tomada de
providências legais cabíveis, quando se fizerem necessárias, a exemplo do ajuizamento de ação
judicial adequada, no Juízo cível ou penal.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Quando o descumprimento contratual caracterizar crime ou contravenção
ou ilícito civil ou administrativo, os fatos serão comunciados às autoridades competentes. O
mesmo se aplicará a situações em que a conduta do(a) CONTRATANTE, responsável pela criança
ou adolescente, ainda que não configure descumprimento do contrato, venha a configurar crime
ou contravenção previsto em legislação de proteção aos direitos da criança ou adolescente.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Qualquer penalidade disciplinar aplicada ao(à) aluno(a) será comunicada
ao(à) CONTRATANTE a fim de oportunizar o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL
A qualquer tempo, poderá o(a) CONTRATANTE pedir a rescisão deste contrato, configurando
cancelamento de matrícula e transferência do aluno.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A rescisão deverá ser requerida, por escrito, em documento assinado
pelo(a) CONTRATANTE, (mesma assinatura do RG), e protocolado na secretaria escolar.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: A responsabilidade pelos prejuízos que a referida rescisão poderá
ocasionar ao aluno será exclusivamente do(a) CONTRATANTE. Para evitar maiores prejuízos ao
aluno(a), não se recomenda rescisão em período de avaliação escolar.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O presente contrato poderá ser rescindido por iniciativa do
CONTRATADO, antes do seu término, com o consequente cancelamento da matrícula e expedição
de transferência, caso o aluno cometa infração disciplinar que justifique, nos termos deste
Contrato e do Regimento Escolar, ou por motivo que incompatibilize a permanência do aluno ou a
torne prejudicial a ele, aos colegas, à coletividade e à comunidade escolar ou ao processo
educativo, em todo caso assegurado o contraditório e a ampla defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Além dos dispositivos acima, aplicam-se às partes neste Contrato os seguintes dispositivos:
I. O setor de achados e perdidos manterá o(s) documento(s) e objeto(s) entregue(s) à sua
guarda, durante o prazo de 90 (noventa) dias, contados do dia do seu recebimento no setor,
após o que estará autorizado a descartá-lo(s);
II. Fica desde já ciente o(a) CONTRATANTE que o cardápio do lanche poderá sofrer alterações
no decorrer do ano letivo;
III. Se em decorrência de dano causado pelo aluno for declarada a responsabilidade do
CONTRATADO, caberá ação de regresso contra o(a) CONTRATANTE podendo estender-se a
qualquer outro titular da guarda, e neste caso o valor do prejuízo ressarcido poderá ser
acrescido de perdas e danos, ressarcimento de custas e honorários advocatícios;
IV. O(A) aluno(a) só poderá ser retirado das dependências da Unidade escolar acompanhado(a)
do(a) CONTRATANTE ou de pessoas com quem seja compartilhada a guarda ou, ainda, de
pessoas por ele(a) indicadas previamente na secretaria escolar através de assinatura de
autorização que isentará o CONTRATADO de qualquer responsabilidade neste sentido;
V. A saída dos alunos maiores de 12 (doze) anos sozinhos só será permitida pelo CONTRATADO
mediante apresentação de autorização por escrito do(a) CONTRATANTE;
VI. Na contagem dos prazos acordados neste Contrato será excluído o dia do início e incluído o
último dia, prorrogando-se para o primeiro dia útil subsequente em que haja funcionamento
da escola, quando encerrar em sábados, domingos ou feriados, exceto quando a lei dispuser
em sentido contrário;
VII. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste Contrato em dia de funcionamento da
escola do CONTRATADO;
VIII. Toda e qualquer tolerância quanto ao descumprimento ou cumprimento irregular das
cláusulas deste contrato por qualquer das partes não implicará em alteração definitiva ou
novação de seus termos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
As partes elegem o foro da cidade onde está situada a escola como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
Por reputarem justas e esclarecidas as cláusulas acima e acordarem na celebração deste contrato
nos termos em que se apresenta, cientes de que assumem obrigações recíprocas, as partes
firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de
laudas de igual teor e forma, na
presença das testemunhas que também o subscrevem, para que produza os devidos efeitos legais.
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SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA

(BA),

de

de

______________________________________________________
CONTRATADO
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO – SESC/AR BA – UNIDADE ESCOLAR

______________________________________________________
CONTRATANTE
Nome: ________________________________________________
RG: _________________________________SSP/______________
CPF: __________________________________________________
TESTEMUNHAS:
1ª - ____________________________________________________
CPF nº: _________________________________________________

2ª - ____________________________________________________
CPF nº: _________________________________________________
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