
 
Processo Seletivo Sebrae/MT - 06/2020 

Comunicado 11 
 

13/01/2021 
 

CONVOCAÇÃO – AN03 
 
O Sebrae/MT informa e convoca os candidatos elencados abaixo para realizar as próximas 
fases do processo seletivo.  
 
Esclarece que:  
 

FASE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA SITUACIONAL  

1.  Serão convocados os candidatos classificados conforme critério descrito:  
“(Item 3.2.16 – Comunicado 01) . A prova de conhecimentos será de caráter eliminatório 
e classificatório. Serão classificados para a fase seguinte, os 15 (quinze) primeiros 
candidatos cuja nota da prova for igual ou superior a 60% (sessenta por cento), ou seja, 
as 15 (quinze) maiores notas”  

 
2. Nesta vaga em específico serão convocados os 17 primeiros candidatos classificados, 

devido a igualdade na nota final e nas questões de maior valor.  
 

3. A avaliação técnica situacional visa verificar a aplicação dos conhecimentos técnicos 
específicos do candidato, bem como as habilidades necessárias para o desempenho do 
espaço ocupacional ao qual concorre. 
 

4. Esta fase será classificatória, caso surjam novas vagas poderemos convocar para a 
próxima fase os candidatos que ficarem classificados, conforme demanda e necessidade 
do Sebrae/MT, caso isso aconteça, os candidatos serão comunicados através do site e 
do e-mail.  
 

5. A fase acontecerá conforme abaixo:  
 
 Vaga AN03:  

 

 A fase será individual, e realizada no seguinte endereço – Av. Bernardo Antônio 
de Oliveira Neto - Santa Marta, Cuiabá - MT, – Centro de Eventos do Pantanal.  
 

 O candidato deverá comparecer com antecedência mínima de 15 minutos do seu 
horário, portando um documento de identificação. 

 

 Diante da situação de pandemia do COVID-19, o uso da máscara se faz 
necessário, candidatos que não estiverem com a mesma serão eliminados.  

 

 Esta fase poderá ser gravada, sendo uso exclusivo do Sebrae/MT para fins de 
auditoria e qualidade do processo.  

 

 Não será permitido o uso de celular, nem de acesso à internet, ou qualquer outro 
meio digital durante a realização da prova.  

 

 Cada candidato deverá responder 3 questões, e terá um total de 90 pontos, serão 
avaliadas com os seguintes critérios:  

 
a) Interpretação de texto 
b) Organização e qualidade do texto  
c) Análise crítica  
d) Habilidade com ferramenta BI 
e) Descrição e análise de dados  
f) Senso crítico, capacidade de análise e inovação 



 
g) Clareza, objetividade e estética da apresentação  
h) Ortografia e gramática, coerência e coesão  
i) Oratória  
 

 Esta fase será dividida em dois momentos, o primeiro será de 2 horas (com todos 
os candidatos juntos), e o segundo será uma apresentação de 10 minutos para 
cada candidato, os horários por candidato será definido por ordem de término das 
respostas da avaliação.  
 

 Os horários individuais para apresentação serão agendados no dia da avaliação, 
sendo que deverão acontecer na mesma data (15/01). Candidatos que não 
realizarem a apresentação estará eliminado do processo seletivo. 

 

 Os candidatos serão classificados por ordem de nota, e o resultado será divulgado 
no site do Sebrae/MT.  

 

 Candidatos que não comparecerem estarão eliminados do processo seletivo. 
 

 Aqui estão algumas referências que os candidatos poderão acessar para se 
preparar para a avaliação.  

 
a) https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MT/Artigos/Tangara

%20da%20Serra%20-%20Livreto%20-%20Sebrae.pdf 

b) GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

c) SAUNDERS, M.; LEWIS, P.; THORNHILL, A. Research Methods for 

Business Students. 4. ed. São Paulo: Pearson Education, 2007, p.160. 
 

 Durante a avaliação o candidato utilizará uma das ferramentas baixo para realizar 
um painel de BI:  
 
a) Microsoft Power BI.  
b) Tableau.  
c) QlikView. 
 

 Será realizado um contato por e-mail para confirmação de presença, estejam 
atentos ao e-mail de vocês, caso não recebam gentileza informar através do e-mail 
– processoseletivo@mt.sebrae.com.br.   

 

 Conforme comunicado 01, item 3.4.1, apenas os 10 primeiros candidatos 
classificados nesta fase, seguirão para a próxima – Entrevista Individual por 
Competência.  
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CONVOCAÇÃO –  

 

3ª FASE AVALIAÇÃO TÉCNICA SITUACIONAL  

AN03 

 

Candidato Local Data Hora 

1  Rondiny Moreira 

Centro de Eventos do 
Pantanal – 

 
Av. Bernardo Antônio 

de Oliveira Neto - 
Santa Marta, Cuiabá - 

MT. 

15/01/2021 08h00  

2  Mara Meire Marques da Silva 

3  Amanda Afonso Alves 

4  Lais Nunes de Campos 

5  Letícia Martins Morales 

6  Mayra Piovesan Ribeiro Marques 

7  Bruno Henrique Moreira Lima 

8  Franciney da Silva de Jesus 

9  Sara Espirito Santo de Paula 

10  Hilario Moises da Cruz 

11  Bruno Alves Vieira 

12  Fábio Corazza Fajardo 

13  Marco Aurelio de Almeida Barros 

14  Geise Geni de Souza 

15  Hevelin Aparecida da Silva Mattos 

15  Adilson Divino dos Santos 

15  Rosany Marcia da Silva Abreu Martins 

 

 


