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Processo Seletivo SEBRAE Mato Grosso – 01/2017 

Comunicado 06 – INCLUSÃO DE VAGA – VAGA AN09  
 

24/02/2017 

 

O SEBRAE Mato Grosso, assessorado pela FAPETEC - Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura, torna 
pública a inclusão de vaga - AN09, referente ao Processo Seletivo nº 01/2017, ampla concorrência. 
 
2. VAGAS  

 

Código AN09 

Cargo Analista Técnico I 

Nº de Vagas 01 (uma) 

Salário R$ 4.190,87 

Local de  

Trabalho 

Guarantã do Norte/ MT 

Requisitos Exigidos 

 
 

Escolaridade  Ensino Superior Completo, com diploma reconhecido pelo MEC. 

Experiência Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como profissional de nível 
superior, atuando: 
 Como participante no planejamento ou monitoramento e/ou 

avaliação de projetos e/ou contratos empresarias e   

 Na condução, articulação e negociação com grupos de empresas, 

entidades empresariais, entidades públicas e agentes de fomento e   

 Em atendimento a clientes e 

 Na comercialização de produtos ou serviços e 

 Como instrutor em palestras ou cursos. 

Outros   Inglês ou espanhol intermediário.   

OBS: O candidato deverá fazer sua opção no momento do 

preenchimento do cadastro eletrônico (inscrição).   

 CNH, categoria “B” no mínimo, com validade vigente. 

 Disponibilidade para viagens.  

 Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana. 

Principais Atribuições: 
 Negociar prazos e recursos, no âmbito da organização e junto a outras instituições, para o desenvolvimento 

de projetos. 

 Analisar dados, documentos e informações pertinentes à sua área de atuação, relacionando seus impactos 

com as atividades. 

 Analisar problemas, identificar e implementar soluções técnicas dentro de sua área de atuação, seguindo 

metodologias definidas e orientações gerais. 

 Realizar apresentações, palestras e outras atividades de compartilhamento do conhecimento, dentro ou 

fora da organização.  

 Comercializar soluções com instituições públicas e privadas. 

 Elaborar e analisar planos de negócio. 

 Realizar consultorias. 

 Acompanhar as atividades realizadas pelos parceiros/terceiros, analisando resultados e propondo soluções. 


