
 
 

Processo Seletivo SEBRAE Mato Grosso nº 02/2019 

Comunicado 13 –  Alteração de Convocação - 4ª FASE – AS01 

28/03/2019 

 
O SEBRAE Mato Grosso, informa a alteração da convocação para a 4ª fase dos candidatos 

classificados do Processo Seletivo 02/2019.       

4 FASE: ENTREVISTA INDIVIDUAL POR COMPETÊNCIA (de caráter classificatório e 

eliminatório).    

 Serão avaliadas as competências elencadas abaixo:  

COMPETÊNCIA NOTA 
MÁXIMA 

Foco no Cliente 10 

Inovação e Sustentabilidade 10 

Atuação Colaborativa 10 
TOTAL 30 

 

Lembramos que:  

 Os 10 primeiros candidatos classificados na 2ª fase (Avaliação de Conhecimento) 

foram convocados a participar da 3ª e 4ª fases do processo seletivo 02/2019.  

 

 Foi eliminado do processo o candidato que não participou da 3ª fase (Avaliação de 

Habilidade Coletiva). 

 

 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 nas respectivas datas, local e horários 

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

Conosco – Processo Seletivo – 02/2019.  

 

 A 3ª fase (Avaliação Coletiva de Habilidades) teve duração total de, no máximo 4 horas.  

 

 Para a 4ª fase (Entrevista Individual por Competência) o candidato que obtiver uma nota 

inferior a 70% (21,00 pontos) será eliminado. Esta fase terá duração de até 60 minutos 

para cada candidato.  

 

 Não houve alteração na convocação para a 4º fase da vaga AN01, os horários 

permanecem os mesmos do comunicado 12.  

 

 Ambas as fases acontecerão em Confresa, conforme data descrita no comunicado 01. 

Endereço: Av. Centro Oeste, nº 727, Vila Nova – Agência do Sebrae/MT.   

 

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

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

 

http://www.mt.sebrae.com.br/
mailto:dsh@mt.sebrae.com.br


 
 O acompanhamento da publicação de todos os atos e comunicados referentes a este 

Processo Seletivo é de inteira responsabilidade dos candidatos, por isso, programe-se 

para as próximas fases. 

 

 

 

4ª FASE – Entrevista Individual por Competência 

AS01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Local: 

 
Av. Centro Oeste, nº 727, Vila Nova – Agência do Sebrae/MT – Confresa 

 

Candidato Data 
 

Horário 

1 Patrícia Chaves Monteiro 

30/03/2019 

08h00 

2 Adrielly Freitas da Silva Ferreira 09h10 

3 Adienne Leandro dos Santos 10h20 

4 Edleusa Gomes Correia 11h30 

5 Jéssica Casali  xxx 

Ausente na 3ª 

fase - 

Eliminada 


