
Processo Seletivo Sebrae/MT - 06/2020 
Comunicado 15 

 
16/01/2021 

 
CONVOCAÇÃO – AN03 

 

4ª FASE DA ENTREVISTA INDIVIDUAL POR COMPETÊNCIA.  

1. No comunicado 01, item 3.4.1 havíamos informado que seriam convocados os 
10 primeiros candidatos classificados na fase de avaliação técnica situacional,  
 

2.  As competências que serão avaliadas são:  

COMPETÊNCIA 
NOTA 

MÁXIMA 

Foco no Cliente 10 

Inovação e Sustentabilidade 10 

Atuação Colaborativa 10 

TOTAL 30 

 
3. 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 

 
4. Esta fase será realizada através da plataforma Zoom, o candidato deverá 

providenciar o acesso a mesma com antecedência mínima de 10 minutos do 
seu horário, o acesso será neste link 
https://zoom.us/j/94528351630?pwd=UHB4Q2FYNEkwaGk4WnBOT1dCMFZw
UT09  
 

5. Esta fase terá o peso 3, que será multiplicado ao resultado final da fase.  
 
6. Não será permitida a entrada na sala após o horário estabelecido. 

 
7. Conforme comunicado 11, os horários individuais para apresentação foram 

agendados no dia da avaliação, sendo que aconteceram na mesma data (15/01). 

Candidatos que não realizaram a apresentação foram eliminados do processo 

seletivo. 

https://zoom.us/j/94528351630?pwd=UHB4Q2FYNEkwaGk4WnBOT1dCMFZwUT09
https://zoom.us/j/94528351630?pwd=UHB4Q2FYNEkwaGk4WnBOT1dCMFZwUT09


 

Informações gerais:  
 

➢ 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 – 06/2020”. 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. 

 

 

CONVOCAÇÃO 

4ª FASE – ENTREVISTA INDIVIDUAL POR COMPETÊNCIA   

Candidato Data / Local  Situação  

1  Amanda Afonso Alves 

18/01/2021 
 

Zoom*   

08h00 

2 Mayra Piovesan Ribeiro Marques 09h10 

3 Adilson Divino dos Santos 10h20 

4  Lais Nunes de Campos 11h30 

5  Hevelin Aparecida da Silva Mattos 14h00 

6  Sara Espirito Santo de Paula 15h10 

 

• Link para entrevista – 
https://zoom.us/j/94528351630?pwd=UHB4Q2FYNEkwaGk4WnBOT1dCMFZw
UT09  
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