
   
 

Processo Seletivo SEBRAE Mato Grosso nº 02/2021 

 Convocação – Entrevista Individual por Competência  

22/06/2021 

 
O SEBRAE Mato Grosso, convoca os candidatos para participar da 3ª fase do Processo 

Seletivo 02/2021. 

 

➔ ENTREVISTA INDIVIDUAL POR COMPETÊNCIA.   
 

• Serão convocados os 20(vinte) primeiros candidatos classificados na fase de 

Avaliação de Conhecimento.   

• As entrevistas serão realizadas conforme data e horário publicado, os candidatos 

deverão acompanhar o site do Sebrae/MT e do IBGP para ter ciência do dia e 

horário de sua entrevista. 

• A plataforma utilizada será o Zoom, o candidato deverá certificar-se de que 

possui um computador com câmera e áudio funcionando para realizar a 

entrevista individual por competência.  

• O link será encaminhado por e-mail até o dia 23/06/2021, esteja atento ao e-mail 

cadastrado na inscrição, verifique no spam e lixo eletrônico.  

• As competências que serão avaliadas são:   

a) Foco no cliente; 

b) Orientação a Inovação e Sustentabilidade;  

c) Atuação colaborativa. 
 

 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 

 

• O valor máximo desta etapa é de 30 pontos, esta fase é eliminatória e 

classificatória, candidatos que atingirem abaixo de 60% (sessenta por cento) 

estará eliminado do Processo Seletivo.  

• Devido ao empate ocorrido entre as 6 últimas colocações, onde todos atingiram 

a nota 34,00, foi aplicado o critério de desempate, conforme item 4.2.1 do 

comunicado 01, a saber:  Em caso de empate entre os candidatos, o desempate 

será:  



   
a) O candidato que tiver a maior pontuação no grupo de provas de maior 

valor, sendo considerado primeiramente conhecimentos específicos e 
em seguida conhecimentos do SEBRAE;   

b) Se persistir o desempate será através de maior tempo de experiência.    

Dentre todos os candidatos no desempate ficaram:  

• 452674 – mais de 10 anos de experiência 

• 452570 – 4 anos e 10 meses de experiência  

• 452723 – 3 anos e 9 meses de experiência  

 

CONVOCADOS 

 

Ordem Inscrição DATA HORA 

1 452681 

24/06/2021 

14h00 

2 452636 15h10 

3 452686 16h20 

4 452680 17h30 

5 452712 18h40 

6 452571 

25/06/2021 

14h00 

7 452807 15h10 

8 452605 16h20 

9 452655 17h30 

10 452535 18h40 

11 452586 

28/06/2021 

14h00 

12 452640 15h10 

13 452709 16h20 

14 452726 17h30 

15 452806 18h40 

16 452839 

29/06/2021 

14h00 

17 452693 15h10 

18 452674 16h20 

19 452570 17h30 

20 452723 18h40 

 

 

 

 

 

 


