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Processo Seletivo – SEBRAE/PI - 01/2014 

COMUNICADO 14 – CONVOCAÇÃO: 

3ª FASE –AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E  

4ª FASE – ANÁLISE DOCUMENTAL – VAGA: AS01 

15/09/2014 

 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
 
3ª FASE: AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (PROVA TÉCNICA-SITUACIONAL) - de caráter 
eliminatório e classificatório 
 
 Visando permitir a análise das competências necessárias ao espaço ocupacional (cargo), os 06 

primeiros candidatos classificados, para cada vaga, considerando as etapas anteriores, submeter-
se-ão à Prova Técnica-Situacional – subitem 4.2.3.1. 

 
 Prova Técnica-Situacional consistirá de questionamento oral sobre temas relacionados ao 

exercício profissional e versará sobre os conhecimentos específicos relacionados no Anexo I deste 
Comunicado – subitem 4.2.3.6. 

 
 Todo o processo será gravado e filmado, devendo o candidato, no ato de sua identificação pela 

comissão do Processo Seletivo, assinar o Termo de Autorização referente ao uso da imagem, que 
será utilizada exclusivamente para o Processo Seletivo, caso necessário – subitem 4.2.3.6.5. 

 
 Nos dias das avaliações, o candidato deverá comparecer ao local designado, com antecedência 

mínima de 30 minutos, portando documento original de identificação e caneta esferográfica de 
tinta preta ou azul – subitem 4.2.5. 

 
 
4ª FASE: ANÁLISE DOCUMENTAL – de caráter eliminatório 
 
 Na data de realização da 3ª Fase (Prova Técnica-Situacional), cada candidato convocado deverá 

apresentar os documentos para comprovação dos requisitos exigidos e os adicionais pontuados 
pelo cargo a que concorre – relativos à escolaridade, experiência e outros, conforme descrito no 
capítulo 2 do Comunicado 01 – subitem 4.2.10.1. 

 
 Os requisitos exigidos, bem como os adicionais pontuados, que não forem comprovados 

documentalmente eliminarão os candidatos do processo seletivo – subitem 4.2.10.2.   
 
 A documentação para comprovação dos requisitos, descritos no capítulo 2 do Comunicado 01, 

deverão ser apresentados em cópia simples, obedecendo às condições abaixo:  
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a) Comprovante de escolaridade:  

I. Diploma/ Certificado de Conclusão de Curso reconhecido pelo MEC ou declaração de que o diploma 
está em fase de elaboração, contendo a data em que ocorreu a colação de grau.  
 
Observações:  
i. O comprovante de conclusão de curso deverá ser expedido por instituição oficial de ensino 
devidamente reconhecida pelo MEC, somente sendo aceitas certidões ou declarações de instituições 
nas quais constem todos os dados necessários à sua perfeita avaliação.  

ii. O documento relacionado a curso realizado no exterior somente será considerado quando 
devidamente reconhecido por instituição educacional brasileira, na forma da lei, e deverá vir 
acompanhado pela correspondente tradução efetuada por tradutor juramentado.  

b) Comprovação de experiência (exercício da atividade profissional):  

I. Para exercício de atividade em empresa/instituição privada: cópia da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador 
(com início e fim, se for o caso) acrescida de declaração do empregador que informe o período (com 
início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado, com a descrição das atividades 
desenvolvidas. A declaração somente será dispensada se o nome do cargo exercido na(s) empresa(s) 
anterior(es) explicitar a experiência exigida. Ex: Registro como “auditor” para vaga AN02.  
 
II. Para exercício de atividade em empresa/instituição pública: declaração ou certidão de tempo de 
serviço, emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos (não havendo órgão de pessoal ou de 
Recursos Humanos, a autoridade responsável pela emissão do documento deverá declarar/certificar 
também essa inexistência), que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do 
serviço realizado, com a descrição das atividades desenvolvidas.  
 
III. Para exercício de atividade como proprietário ou sócio de empresa/instituição privada/serviço 
prestado como autônomo: Cópia do contrato Social de empresa em que tenha participação societária, 
cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga em que se candidata, ou 
contrato de prestação de serviços ou recibo de pagamento autônomo – RPA, neste último caso, com a 
apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do contratante que 
informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do serviço realizado.  
 
Observações:  
i. A comprovação do exercício da atividade profissional, conforme capítulo 2, para o espaço 
ocupacional (cargo) de ANALISTA TÉCNICO deverá ser como profissional de nível superior completo, ou 
seja, atuação em cargos ou atividades cuja formação requerida seja o nível universitário completo.  

ii. Não serão consideradas como experiência para o Espaço Ocupacional (cargo) de ANALISTA TÉCNICO 
as atividades de: docência, pesquisador de campo, estágio, monitoria, bolsista ou prestação de 
serviços como voluntário.  

iii. Para os demais espaços ocupacionais (cargos), será considerada experiência em estágio.  
 
 A documentação acima relacionada deverá ser entregue em envelope fechado e identificado – 

subitem 4.2.10.4. 
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 Todas as cópias simples dos documentos comprobatórios deverão ser rubricadas – subitem 
4.2.10.5. 

 
 O envelope, contendo os documentos comprobatórios, deverá ser entregue ao Consultor da EGaion 

Consultoria, em envelope fechado, quando do comparecimento à 3ª Fase – Avaliação Técnica 
Situacional – subitem 4.2.10.6. 

 
Lembramos que: 
 O atendimento aos candidatos para este Processo Seletivo dar-se-á, exclusivamente por escrito, 

acessando o site www.egaion.com.br/faleconosco  
 O acompanhamento da publicação de todos os atos e Comunicados referentes a este Processo 

Seletivo é de inteira responsabilidade dos candidatos, por isso programe-se para as próximas 
fases. 

 
                

A Avaliação de Conhecimentos Específicos será realizada no endereço abaixo: 
 

 
GRAN HOTEL ARREY 

Rua Jaime da Silveira 433, São Cristovão  
Teresina/PI 

 

 
 

 
CONVOCAÇÃO 3ª FASE – AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

NOME INSCRIÇÃO AGENDA ENTREVISTA 

ARNON GOMES RODRIGUES 58904 Dia 19/09 às 8h00 

CAROLINA JAMILLE DE OLIVEIRA BARROS 58683 Dia 19/09 às 8h45 

DAYSE FERNANDA LIBÂNIO DE MESQUITA 58346 Dia 19/09 às 9h30 

DIEGO BESERRA DA SILVA 59265 Dia 19/09 às 10h15 

ELIANE DOS SANTOS BORGES 59206 Dia 19/09 às 11h00 

GEORGIANA MACHADO SALES 60046 Dia 19/09 às 11h45 

JOCASTRA LIMA PAZ 58289 Dia 19/09 às 14h30 

JOSEFA DA SILVA ROCHA 59171 Dia 19/09 às 15h15 

LEANDRO CRATEUS DE OLIVEIRA 56953 Dia 19/09 às 16h00 

PAULA GRAZIELLE PEREIRA DE MELO 56807 Dia 19/09 às 16h45 

SILVANIA CAMELO 58243 Dia 19/09 às 17h30 

VICTOR AMARILO MUNIZ 60094 Dia 19/09 às 18h15 

YONARA ALVES ROCHA 59758 Dia 19/09 às 19h00 

 

http://www.egaion.com.br/faleconosco

