
 
 

Processo Seletivo SEBRAE Mato Grosso nº 01/2020 

Comunicado 10 – Convocação - 2ª Chamada  

Entrevista Individual por Competência  

31/01/2020 

 
O SEBRAE Mato Grosso, convoca os candidatos para participar da 2ª fase do Processo Seletivo 

01/2020.  

Conforme comunicado 09: 

Em caso de necessidade os candidatos classificados remanescentes na 1ª fase (avaliação de 

conhecimento) poderão ser chamados para participar da Entrevista Individual por Competência, 

se houver necessidade (mesma vaga e perfil), neste caso serão convocados os próximos 05 

(cinco) candidatos classificados na 1ª fase, por chamada, conforme ordenamento de nota e 

necessidade do Sebrae/MT. Se realizadas as chamadas, será divulgado via site e/ou 

encaminhada a informação via e-mail informado na ficha de inscrição. Reforçamos que estas 

chamadas são de acordo com as necessidades e critérios do Sebrae/MT.  

      

2ª FASE: ENTREVISTA INDIVIDUAL POR COMPETÊNCIA – de caráter classificatório e 
eliminatório:  

 Os 15 primeiros candidatos classificados na fase anterior serão convocados para 

esta fase, e serão avaliados nas competências abaixo:  

COMPETÊNCIA 
NOTA 
MÁXIMA 

Foco no Cliente 10 

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   

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 

 

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

Individual por Competências.  

 

 Esta fase terá duração de até 60 minutos por candidato.  

 

 Os candidatos deverão comparecer ao local designado, COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA 

DE 15 MINUTOS, portando um documento original de identificação, sem o documento o 



 
mesmo não poderá participar das fases sendo imediatamente desclassificado do 

processo. 

 

 Não será permitida a entrada na sala após o horário estabelecido. 

 

  Só será permitida a realização das avaliações na respectiva data, local e horário divulgado 

no site do Sebrae/MT–– www.mt.sebrae.com.br – “Institucional – Trabalhe Conosco – 

Processo Seletivo – 01/2020”. Não haverá segunda chamada ou repetição da fase.  

 

 O atendimento aos candidatos para este Processo Seletivo dar-se-á, exclusivamente por 

escrito, acessando o endereço eletrônico processoseletivo@mt.sebrae.com.br. 

 

2ª FASE – Entrevista Individual por Competência 

 

 

 
Local: 

 
Endereço:    Av. Rubens de Mendonça, 3.999 

 

Sede do Sebrae/MT. 

Cuiabá 
 

Candidato Data 
 

Horário 

1 Fabio Fernando da Silva  

04/02 

08h00 

2 Kézia Maria Gomes Pedroso 09h10 

3 Margareth Paesano da Cunha 10h20 

4 Samir Carneiro Lírio de Almeida 14h30 

5 Ana Caroline De Moraes Brandão 15h40 


