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Câmpus São Paulo
CHEFIA DE GABINETE DA DIRETORIA GERAL

COMUNICADO N.º 3/2022 - GDG-SPO/DRG/SPO/IFSP

Assunto: Credencial SESC - categoria Matrícula de Interesse Social (MIS)

Comunicamos aos(às) servidores(as) efetivos(as) e ativos(as) do Câmpus São Paulo do IFSP que foi
renovada a parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc) o que permitirá aos(às) servidores(as)
ativos(as) e seus(suas) dependentes o direito à inscrição na categoria Matrícula de Interesse Social (MIS),
válida por um ano após a emissão da credencial.

Para a inscrição, os(as) interessados(as) deverão preencher o formulário eletrônico fornecido pelo Sesc
(item 7, b do contrato), disponível em https://form.jotform.com/221926684900662, no período de
26/07/2022 a 14/08/2022.

O CNPJ a ser inserido durante a inscrição é o nº 10.882.594/0002-46.

Após a inscrição, o(a) servidor(a) deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 30,00
(em dinheiro), na Coordenadoria de Protocolo (CPT-SPO), localizada próxima a Portaria A, das 9h às 12h,
das 14h às 16h ou no Gabinete da Direção Geral (GDG-SPO), das 16h às 19h. Os pagamentos poderão ser
realizados no período de 04/08 a 16/08/2022, impreterivelmente.

Para os dependentes a quantia é única no valor de R$ 30,00 e o cadastro dos dependentes será realizado
diretamente em uma das unidades do Sesc relacionadas no contrato, após a emissão da credencial do(a)
servidor(a) do IFSP.

Para a emissão das carteirinhas dos dependentes, sugerimos verificar previamente a necessidade de
agendamento na unidade Sesc escolhida.

A credencial na categoria MIS dá acesso aos descontos previstos na tabela de serviços relativa a essa
categoria, bem como a utilização das dependências do SESC, conforme termos do contrato (link: Contrato
SESC).

A emissão das credenciais não é automática, ela ocorrerá somente após a validação de informações entre
o SESC e o IFSP.

Após o dia 14/08/2022, novas inscrições poderão ocorrer conforme cronograma do SESC, disponível

abaixo: De 15/11/2022 à 22/11/2022 (7 dias) - pagamento da taxa de inscrição de 16/11 a 24/11/2022

De 04/04/2023 à 11/04/2023 (7 dias) - pagamento da taxa de inscrição de 04/04 a 13/04/2023

Para utilização, os credenciados deverão baixar o APP Credencial Sesc SP, conforme instruções contidas
em www.sescsp.org.br/credencialdigital

Links dos documentos:

Formulário de inscrição SESC MIS/2022: https://form.jotform.com/213503547799668

Contrato SESC

Portaria da Comissão SESC

Importante: A Credencial MIS é exclusiva para servidores(as) ativos(as) permanentes do quadro IFSP,
estando assim excluídos(as) da adesão os(as) trabalhadores(as) terceirizados(as), estagiários(as),
substitutos(as), alunos(as) e servidores(as) aposentados(as).

São Paulo, 26 de julho de 2022.

Leylah Marques

Chefe de Gabinete
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