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PROGRAMA DE APRENDIZAGEM – SEBRAE/CE 

PROCESSO SELETIVO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR 

AVISOS DE SELEÇÃO 002 E 003/2018 

 

COMUNICADO  

 

 

Prezados candidatos,  

 

Comunicamos que, devido a falhas técnicas no envio do link referente à fase de Avaliação de 

Conhecimentos e com o intuito de não prejudicar os candidatos deste certame, garantindo a 

isonomia a todos os participantes, a Avaliação que foi aplicada na presente data (01/10/2018), 

conforme Avisos de Seleção 002 e 003/18, foi ANULADA e terá uma nova versão aplicada na data 

de 04/10/2018, nos mesmos horários previstos nos Avisos, a saber: de 09h às 11h e de 15h às 17h, 

de acordo com a opção escolhida por você em seu formulário de inscrição. 

 

Desse modo, informamos que o cronograma passa a ser o que segue abaixo com as devidas 

atualizações (Os campos em destaque, em amarelo, são os que sofreram alteração. O restante do 

cronograma permanece inalterado): 

 
CRONOGRAMA** 

Atividade Período 

Divulgação do Processo Seletivo 03/09 a 21/09/2018 

Período de inscrição para o Processo Seletivo  03/09 a 21/09/2018 

Divulgação do resultado preliminar da fase Análise Documental 25/09/2018 

Prazo para solicitação de esclarecimentos sobre o resultado preliminar da fase Análise 

Documental 
26/09/2018 

Divulgação do resultado oficial da fase de Análise Documental 28/09/2018 

Aplicação da Avaliação de Conhecimentos 04/10/2018  

Divulgação do gabarito preliminar da fase de Avaliação de Conhecimentos 04/10/2018 

Prazo para solicitação de esclarecimentos sobre o gabarito preliminar 05/10/2018 

Divulgação do gabarito definitivo da fase de Avaliação de Conhecimentos  

Divulgação do resultado preliminar da fase de Avaliação de Conhecimentos 

08/10/2018 

Prazo para solicitação de esclarecimentos sobre o resultado preliminar da fase de Avaliação 

de Conhecimentos 
09/10/2018 

Divulgação do resultado oficial da fase de Avaliação de Conhecimentos 10/10/2018 

Prazo para envio do Pitch Até 10/10/2018 

Divulgação do resultado preliminar da fase de Pitch 19/10/2018 
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Prazo para solicitação de esclarecimentos sobre o resultado preliminar da fase de Pitch 20 e 21/10/2018 

Divulgação do resultado oficial da fase de Pitch 23/10/2018 

Aplicação da Avaliação de Potencial (Para Fortaleza e Caucaia) 

Aplicação das Entrevistas por Competência (Para demais Municípios) 

24, 25, 26, 29 e 30/10/2018 

Resultado oficial da Avaliação de Potencial (Para Fortaleza e Caucaia)/ Entrevistas por 

Competência (Para demais Municípios) e divulgação da lista de aprovados para o banco de 

reserva 

05/11/2018 

            ** Sujeito a alterações 

 

 

Fortaleza, 01 de outubro de 2018. 

 

 

 

 


