
 Conheça o Sesc     
 
O que é preciso para fazer a carteira do Sesc? 
 
Conveniados 
     
1- Encaminhamento da AEBA 
2- CPF e RG; 
3- 1 (uma) foto 3x4 recente; 
4- Comprovante de residência; 
5- Comprovante de rendimento ou extrato bancário atual; 
 
Dependentes de conveniado 

Esposo(a) / Companheiro(a) 

Certidão de casamento civil ou religioso ou declaração de união estável, com 

assinatura do titular reconhecida em cartório e assinada por duas testemunhas  ou 

instrumento público de sociedade de fato ou certidão de nascimento de filhos em 

comum, CPF, documento de identidade, foto 3x4 recente e carteira de matricula do 

comerciário titular do Sesc atualizada. 

Filhos e enteados menores de 21 anos ou até 24 anos 

Filho(a): Certidão de nascimento e a partir de 14 anos apresentar CPF e RG;  21 anos 

apresentar declaração escolar, carteira de trabalho sem contrato ativo, CPF e RG e 1 

foto 3x4 recente. 

Enteado(a): mesmos documentos do item anterior, mais certidão de casamento ou 

declaração de união estável, com assinatura do titular reconhecida em cartório e 

assinada por duas testemunhas, com o responsável do (a) enteado(a). 

Pai e Mãe 

Carteira de matrícula do titular atualizada, RG, CPF e 1 (uma) foto 3x4 recente. 

Padastro e Madastra 

Certidão do segundo casamento com o pai ou mãe do titular ou declaração de união 

estável, com assinatura do titular reconhecida em cartório e assinada por duas 

testemunhas, ou instrumento público de sociedade de fato, documento identidade, 

CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4 recente e carteira de matrícula 

atualizada do beneficiário titular do Sesc. 

*Emissão, renovação e acréscimo de dependentes só poderão ser feitos na presença 

do titular. 

*Documentos apresentados acima devem ser os originais 



 
Horário de Atendimento das Centrais de Atendimento do Sesc no Pará 
 
 
Sesc Doca (Belém) - Rua Senador Manoel Barata, 1873, Fone: (91) 4005-9519.(Seg a 
Sexta 08h às 20hs- Sab 08 às 13h -Dom 09h às 13h). 
Restaurante do Comerciário- Rua Manoel Barata,   nº 160- (Seg a sexta 11h às 14h) 
Centro Cultural Sesc Boulevard - Rua Boulevard Castilho França, 522/523 – Campina- 
Belém. Fone: (91) 3224-5654- 3224-5305. (Seg 08 às 18h; Terça a sexta 8:30 às 19hs e 
Sábado 09 às 13h de 14h às 18h)   
Sesc em Ananindeua - Avenida Hélio Gueiros, 110, Tel: (91) 3235-0141  (Seg a sexta 
08h às 13hs de 14 hs às 17:30hs) 
Sesc em Castanhal - Av. Barão do Rio Branco, 10. Fone:(91) 3721-2294-1567. (08 às 21 
ha/ Sábado 08 às 12hs) 
Sesc em Santarém - Rua Wilson Dias Fonseca, 535. Fone:(93) 3552-5126;1423 ( Seg a 
sexta 08 às 19h; Sab 08 às 12h)  
Sesc em Marabá - Av. Transamazônica, 1925, Cidade Nova. Fone: (94) 3324-
4344/4444. ( Seg a sexta 08 às 21hs,  sábado 08 às 12hs) 
 
Saiba Mais: www.sesc-pa.com.br 
Contato: Email: centralatendimento@pa.sesc.com.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


