
 
 
 
 
 

EDITAL  
Nº 003/2018 

SELEÇÃO DE PESSOAL 
 

CRONOGRAMA DAS PUBLICAÇÕES  

 
1. O Resultado deste Processo Seletivo será divulgado no site do Sesc/DF (www.sescdf.com.br – link: Processo Seletivo – Publicações e Convocações), após 

a finalização de cada Etapa/avaliação e após a conclusão de todas as Etapas. 

2. As datas informadas sobre os resultados das Etapas dos Processos Seletivos são estimativas prováveis, dessa forma, poderão ser antecipadas ou adiadas 

de acordo com a disponibilidade da banca examinadora. Cabe ao candidato acompanhar as divulgações no site do Sesc/DF para cumprir os prazos 

estabelecidos quanto às próximas Etapas/recursos. 

3. O Resultado Final do Processo Seletivo será publicado no site do Sesc/DF (www.sescdf.com.br - link: Processo Seletivo – Publicações e Convocações). A 

publicação no Diário Oficial da União ocorrerá apenas após homologação do Resultado Final de todos os Processos Seletivos constantes do Edital. 

 

AS DATAS DESCRITAS NESTE CRONOGRAMA SÃO DE CUNHO ORIENTADOR, 
PASSÍVEL DE ALTERAÇÃO A CRITÉRIO DA ORGANIZADORA 

DATA 

01. Publicação do Edital 22/07/2018 

02. Período de Inscrições 22/07 a 13/08/2018 

03. Última data para pagamento do boleto 14/08/2018 

04. Publicação das Inscrições deferidas – (Informação individual) 
05. Publicação das Inscrições deferidas - Pessoa com Deficiência (Informação Individual) 
06. Publicação do Resultado da análise das solicitações de atendimento especial e vagas reservadas 

15/08/2018 

07. Prazo para interposição de recurso contra as inscrições deferidas e as solicitações de atendimento especial e vagas 
reservadas 

16/08 a 17/08/2018 

08. Resultado dos recursos interpostos contra as inscrições deferidas e as solicitações de atendimento especial e vagas 
reservadas 

20/08/2018 

09. Convocação para 1ª Etapa (Prova Objetiva) / Publicação dos locais de prova. 21/08/2018 

10. Realização da Prova Objetiva (previsão: turno vespertino) 26/08/2018 

11. Publicação do gabarito preliminar e das provas aplicadas da 1ª Etapa (Prova Objetiva) 26/08/2018 

12. Prazo para interposição de recurso contra o gabarito preliminar da 1ª Etapa (Prova Objetiva) 27 e 28/08/2018 

13. Resultado dos recursos interpostos contra ogabarito preliminar 
14. Publicação gabarito oficial definitivo 
15. Resultado Preliminar da 1ª Etapa (Prova Objetiva) 

17/09/2018 

16. Prazo para interposição de recurso contra o Resultado Preliminar da 1ª Etapa (Prova Objetiva) 18 e 19/09/2018 

17. Resultado dos recursos interpostos contra o Resultado Preliminar da 1ª Etapa (Prova Objetiva) 20/09/2018 

18. Resultado oficial 24/092018 

19. Convocação para a 2ª Etapa 25/09/2018 

 

4. O gabarito preliminar será divulgado até as 23 horas do dia de realização da Prova Objetiva. 

5. As demais Etapas dos Processos Seletivos constantes deste Edital ocorrerão a partir de 25 de setembro de 2018, sempre após publicação no site do 

Sesc/DF (www.sescdf.com.br–link: Processo Seletivo – Publicações e Convocações). 

5. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das Etapas, no site do Sesc/DF, bem como a consequente ciência de data, horário e 

local previamente agendados. 

6. A ausência ou o atraso em qualquer uma das etapas ocasionará a eliminação do candidato no Processo Seletivo. 
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