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CADASTRO DE INTENÇÃO DE VAGAS 

Séries iniciais e finais do Ensino Fundamental 

CONVOCAÇÃO VAGAS REMANESCENTES AO EDITAL PARA CADASTRO DE INTENÇÃO DE 
VAGAS  

O Serviço Social da Indústria, Departamento Regional da Bahia - SESI/DR/BA, por meio da 
Gerência de Educação, considerando as vagas remanescentes, convoca os candidatos NÃO 
dependentes de industriários do Fundamental II (6º ao 8º anos) que se inscreveram e não 
realizaram a avaliação diagnóstica para uma nova data de aplicação de prova, referente ao 
Processo de Cadastro de Intenção de Vagas, bem como para divulgar as demais datas de todas 
as etapas deste processo. 

 

1. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  

Apenas os candidatos inscritos no período de 22 a 29/09/2017, que não realizaram a avaliação 
diagnóstica nos dias 04/01/2018(Centro Integrado de Atividade SESI-SENAI -SESI CANDEIAS) e 
06/01/2018 (Escola Reitor Miguel Calmon -SESI RETIRO e Escola Comendador Bernardo Martins 
Catharino (SESI ITAPAGIPE), deverão comparecer no dia 23/01/2018, na escola de interesse, 
conforme detalhado no cronograma abaixo. 

 

2. QUADRO DE VAGAS REMANESCENTES  

Escola Ano Vagas 
Escola Reitor Miguel Calmon (SESI RETIRO) 8º ano 10 
 
Escola Comendador Bernardo Martins Catharino (SESI 
ITAPAGIPE) 

6ª ano 10 
7ª ano 10 
8º ano 10 

Centro Integrado de Atividade SESI-SENAI (SESI CANDEIAS) 8ª ano 12 
 

3 – CRONOGRAMA  

PERÍODO HORÁRIO AÇÃO LOCAL 

23/01/18 9h às 12h 

3ª aplicação da avaliação diagnóstica para os 
candidatos ao Ensino Fundamental II (6º ao 8º anos), 
não dependentes de industriários, inscritos no 
cadastro de intenção de vagas on line, que não 
compareceram nos dias 04 e 06/01/2018 para 
realização da avaliação.  
 

Escola da Rede SESI de 
Educação para a qual 
realizou a inscrição 

24/01/18 No decorrer 
do dia 

Divulgação da 3ª lista de classificados, não 
dependentes de industriários, de acordo com o 
quadro de vagas. 

www.fieb.org.br/sesi 
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OBS: A lista contemplará candidatos do: 
- Ensino Fundamental II (6º ao 8º Anos) por ordem 
de classificação na avaliação diagnóstica realizada 
na etapa anterior. 
 
 

24 e 25/01/18 

8h às 16h 
(Conforme 

atendimento 
das escolas) 

Efetivação da matrícula para alunos novos do  
Fundamental II (6º ao 8º Anos) 
 

 Documentação necessária: 
 

Dos Responsáveis Financeiro: 

• Informar E-mail ativo; 
• Cópia do último contracheque que antecede a 

matrícula - para este item verificar nota abaixo; 
Obs.: Para pensionista ou aposentado, trazer extrato 
do benefício ou extrato bancário (Saldo ou Guia de 
retirada não serão aceitos); 

• Cópia da folha de registro e de identificação da 
carteira de trabalho (necessária à apresentação 
da original); 

• Cópia de RG e CPF; 
• Extrato previdenciário emitido pelo INSS (Em caso 

de não comprovação de vínculo empregatício); 
• Cópia do comprovante de residência com CEP. 

 

Do Aluno:  

• Informar E-MAIL ativo; 
• Cópia do RG e CPF; 
• Informar endereço, caso não seja o mesmo do 

responsável financeiro; 
• Atestado parcial de frequência e/ou conclusão do 

Ensino; 
• 1 Foto; 
• Guarda definitiva ou declaração de imposto de 

renda (adoção).  
 

OBS: Caso não seja comprovado o vínculo com a 
indústria, a nota da avaliação diagnóstica realizada 
pelo candidato irá compor a classificação da 
modalidade Comunidade, não sendo garantia de 
vaga. 

 

Escola da Rede SESI de 
Educação para a qual 
realizou a inscrição 

31/01/18 8h às 16h 

Entrega do Histórico Escolar ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Fundamental do ano em curso. 
 

OBS:  
1 - Caso o estudante não apresente o documento 
solicitado na data estabelecida a matrícula será 
cancelada automaticamente.  

Escola da Rede SESI de 
Educação que realizou 

a inscrição 
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2 - Caso o estudante não seja aprovado na escola de 
origem, poderá haver remanejamento do ano, caso 
haja disponibilidade de vaga, respeitando os critérios 
de classificação. 

25/01/18 NA Início das Aulas Escola da Rede SESI de 
Educação 

 

IMPORTANTE: O candidato que não cumprir com as datas estabelecidas neste edital será 
desclassificado deste processo. 

UNIDADES ENDEREÇO TELEFONE 

SESI Candeias - Centro Integrado de 
Atividade SESI-SENAI 

Praça Dr. Gualberto Dantas 
Fontes, 274 - centro - Candeias, 

Ba 
(71) 3418-4700 

SESI Retiro - Escola Reitor Miguel 
Calmon 

 Praça Visconde de Monte Alegre, 
s/n, Largo do Retiro - Salvador BA (71) 3234-8236 

SESI Itapagipe - Escola Comendador 
Bernardo Martins Catharino 

Av. Tiradentes, 1954. Caminho de 
Areia - Salvador -BA 

(71) 3254-9902 
 

 

 

 


