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Processo Seletivo SEBRAE/MT nº 04/2020 

Comunicado 06 

23/03/2020 

 

Pensando na saúde e bem estar dos candidatos a esta vaga, em virtude dos atuais acontecimentos relacionados 

ao COVID-19, a 3ª fase deste processo será realizada online. 

Seguem algumas informações pertinentes a esta fase: 

➔ Avaliação de Habilidade: 

 

• A avaliação acontecerá no dia 25/03/2020, conforme horário estabelecido abaixo: 

 

 Candidato Horário 

1 Fernando Viana de Souza 08h00 

2 Thiago Ripardo De Lima 09h10 

3 Felipe Moreira de Oliveira 10h20 

4 William Gomes Pereira Junior 13h30 

5 Lucas Rafael Muniz Rondon 14h40 

6 Tiago Ribeiro Machado 15h50 

7 Henrico Tadeu Ribeiro Alves Vilela 17h00 

 

• Cada candidato terá 1 hora para realizar a prova de habilidade.  

 

• A prova valerá 45 pontos, que serão distribuídos conforme abaixo: 

 

1. Habilidade com software gráfico (Photoshop ou Illustrator) – 10 pontos 

2. Habilidade com HTML – 04 pontos 

3. Habilidade com Folha de Estilo em Cascata – 04 pontos 

4. Habilidade com Java Script – 06 pontos 

5. Habilidade com bibliotecas e frameworks – 10 pontos 

6. Habilidade com Webfont – 04 pontos 

7. Organização do conteúdo – 04 pontos 

8. Habilidade com envio de aplicação para servidor local – 03 pontos 

 

• É recomendado a utilização do navegador Google Chrome. 

 

• Utilizaremos a ferramenta zoom.us através da sala: https://us04web.zoom.us/j/4730486063 

 

• Instale o plugin requerido pelo site, caso seja solicitado. 

 

• Para realizar a prova o avaliador precisa ter acesso a tela do candidato. 

 

• Na plataforma acima citada o candidato deve clicar em Share, na aba Basic, opção Screen. 

 

• Para realização da prova o candidato deve possuir instalado em seu computador as aplicações: 

1. Illustrator e PhotoShop CC 2018 mínimo 

2. Servidor Apache local (em seu computador) 

3. Software de edição de código de sua preferência 

 

• O candidato deverá baixar o arquivo disponibilizado neste link 

https://drive.google.com/open?id=1wlE6B8LJMuOvQwCMyMa92D-bgQaZIvg3 antes da prova 

https://us04web.zoom.us/j/4730486063
https://drive.google.com/open?id=1wlE6B8LJMuOvQwCMyMa92D-bgQaZIvg3
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para não comprometer seu tempo com o download do arquivo. Este arquivo se encontra 

criptografado, a senha será enviada no dia e na hora da sua prova.  

 

➔ Entrevista Individual por Competência 

 

• A entrevista será realizada no dia 26/03/2020, conforme horário abaixo: 

 

 Candidato Horário 

1 Fernando Viana de Souza 08h00 

2 Thiago Ripardo De Lima 09h15 

3 Felipe Moreira de Oliveira 10h25 

4 William Gomes Pereira Junior 13h35 

5 Lucas Rafael Muniz Rondon 14h45 

6 Tiago Ribeiro Machado 15h55 

7 Henrico Tadeu Ribeiro Alves Vilela 17h05 

 

• Utilizaremos a ferramenta zoom.us, o candidato deverá acessar este link - 

https://us04web.zoom.us/j/4013342342 , com 5 minutos de antecedência.  

  

• Para a Entrevista Individual por Competência, serão avaliados os seguintes quesitos: 

 

COMPETÊNCIA 
NOTA 

MÁXIMA 

Foco no Cliente  10 

Orientação a Inovação e 

Sustentabilidade 
10 

Atuação Colaborativa 10 

TOTAL 30 

 

• Os candidatos serão avaliados de 0 a 5, considerando a seguinte escala:  

 

 

ESCALA DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

–  

FASES 3ª  

 

MENÇÃO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

EXCELÊNCIA 

Há plena indicação da presença da competência pela 

significativa frequência e/ou intensidade do 

comportamento. 

 

4,1 - 5 

APLICA 
Há indicação da presença da competência pela moderada 

frequência e/ou intensidade do comportamento. 

 

2,1 - 4 

ABAIXO DO 

NECESSÁRIO 

Há pouca indicação da presença da competência pela 

baixa frequência e/ou intensidade do comportamento. 

 

1 – 2 

NÃO APLICA 
A raridade ou ausência da evidência indica que muito 

dificilmente a competência está presente. 

 

0 

 

• Cabe ao Sebrae/MT definir a quantidade de avaliadores para esta fase. 

 

• Será atribuída uma nota para cada candidato por avaliador, onde serão somadas e divididas pela 

quantidade de avaliadores obtendo assim a média de cada candidato.   

 

• Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 60% (18,00) pontos na Entrevista Individual 

por Competências.  

 

https://us04web.zoom.us/j/4013342342
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• Todo o processo poderá ser gravado, que será utilizada exclusivamente pelo Sebrae/MT. 

 

• Não será admitida a entrada nas salas de avaliações o candidato que se apresente após o horário 

estabelecido para o seu início.  

 

 

Boa sorte! 


