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Processo Seletivo SEBRAE/MT nº 01/2020 

Comunicado 03 
20/01/2020 

 
 
O Sebrae/MT informa, quanto a alterações na 1ª fase (Avaliação de Conhecimento): 

1ª  FASE: AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS – de caráter classificatória: 
 

a) Será aplicada uma prova objetiva, com 23 questões (valor total de 37 pontos), conforme abaixo: 
 

b) Em caso de empate de pontuação, o desempate será por peso da questão conforme tabela abaixo, 
sendo do maior para o menor (2,0 – 1,5 – 1,0) 

 
c)  O conteúdo da prova está descrito abaixo: 

 

Espaço 
Ocupacional 

Provas 
Nº de 

questões 
Peso de cada 

questão 
Total de Pontos 

AS01 
 

 História do Sebrae/MT; 
 Mapa estratégico Sebrae/MT; 
 Código de Ética – Sebrae/MT. 

5 1,0 5 

Sustentabilidade Empresarial; 
 Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável; 
Empreendedorismo.  

8 1,5 12 

 Lei Geral da micro e pequena 
empresa 123/2006. 
 Empreendedor individual – Lei 
128/2008.  
Fluxo de processos administrativos 
 Regulamento de Licitações e 
Contratos do Sistema Sebrae – 
Resolução CDN n° 330/2019 –
Instrução normativa / Pregão 
eletrônico.   

10 2,0 20 

Total 23  37,0 

 
d)  Não serão fornecidas referências bibliográficas, materiais para consulta, provas anteriores ou 

apostilas.  
 

e) IMPORTANTE! No dia da prova: 
 

f) Chegue 30 minutos antes do início da prova. 
 

g)  Será cobrado um documento de identidade válido, conforme as opções:  

   RG;  

   CNH; 
 

h)  Esta fase terá a duração de até 3 horas, sendo que somente após 1 hora de início de prova você 
poderá sair da sala. 

 
i)  Não será permitido levar o caderno de prova junto com você, em hipótese nenhuma, assim, ao 

término da prova, o candidato entregará todo material utilizado em sala, a saber, as folhas de 
respostas e o caderno de questões cedidos para a execução da prova, em decorrência da legislação 
e direitos autorais.  
 

j)  É de responsabilidade do candidato arcar com despesas relacionadas ao deslocamento para 
participar da Avaliação de Conhecimentos. 
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k)  Para a realização da avaliação de conhecimentos, o candidato lerá as questões no caderno de 
questões e marcará suas respostas na Folha de Respostas. A Folha de Respostas, cujo 
preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento válido para correção. 

 
ATENÇÃO: 

 Só serão convocados para participar desta fase os candidatos que apresentarem na ficha da inscrição 
as informações e os requisitos necessários para a vaga, a saber: 

 
 

 

 Reforçamos que só serão aceitas as inscrições devidamente preenchidas que estiverem de acordo 
com o modelo (Anexo I) disponível no site do Sebrae/MT –  
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/trabalhe_conosco?codUf=12  

Escolaridade 
Obrigatória 

Ensino Médio Completo com diploma reconhecido pelo MEC.  

Experiência 
Obrigatória 

06 meses de experiência profissional com controle de processos e pagamentos, e/ou 
rotinas administrativas, e/ou  controles em planilha de Excel e/ou suporte na gestão 
de projetos e eventos. 

Outros 

 
CNH, categoria “B” no mínimo, com validade vigente* (Obrigatória) 
Disponibilidade para viagens**. 
Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana**. 
 
*   Não serão aceitas CNH’s com data de validade vencida. 
**  Estas disponibilidades são essenciais para o Sebrae/MT, a participação no 
processo seletivo já se subentende que os candidatos possuem estas 
disponibilidades.  

https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/mt/trabalhe_conosco?codUf=12

