
 
 

Processo Seletivo Sebrae/MT – 08/2022 
Comunicado 05 

03/08/2022 
 

RESULTADO – AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO E  
CONVOCAÇÃO – AVALIAÇÃO DE HABILIDADE COLETIVA  

 
 

 AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS.  

 

 As inscrições habilitadas/classificadas na fase de análise curricular e documental deveriam acompanhar o 
site para se informar da data, horário e ambiente de acesso desta fase. Estas informações estarão disponíveis 
no comunicado da avaliação de conhecimentos que será disponibilizado no site do Sebrae/MT; 

 Todos que foram habilitados/deferidos na fase de Análise Curricular e documental participaram da etapa de 
avaliação de conhecimento. 

 A avaliação de conhecimentos constará de 1 (uma) prova objetiva, que será aplicado em formato on-line e 
suas orientações serão disponibilizadas no site do Sebrae/MT através do comunicado desta fase.  

 O tempo de duração da prova abrange a leitura das instruções constantes das provas, a resposta e o registro 
fotográfico de cada participante.  

 A avaliação de conhecimento será uma prova objetiva (valor de 35,0) pontos:  

 

 

 

Vaga Conteúdo 
Quantidade de 

questão  
Valor por 
questão  

Total de 
pontos 

AS01 a AS06 

Conhecimento específico:  

a) Atendimento ao cliente;  

b) Técnica em vendas;  

c) Rotinas administrativas 

10 2,0 20,0 

 Sobre o Sebrae: 
a) Código de ética;  
b) Empreendedorismo;  
c) Sustentabilidade; 
d) Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável  
e) ESG (Environmental Social 
Governance 

10,0 1,5 15,0 

Valor Total  
35,0 

 

 

 

 Em caso de empate, o desempate será:  

a) Quem 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;    

c) Se persistir será pelo menor tempo de prova; 

d) Se persistir o desempate será por maior idade.  

 

 Não foi fornecido: materiais para consulta, provas anteriores ou apostilas. 

 A prova de conhecimentos teve duração de até 02h00 (duas) horas. Só foi permitida a participação 
conforme normatizado neste comunicado; 



 
 O descumprimento desta instrução implicará na sua eliminação do Processo Seletivo, constituindo 

tentativa de fraude.  

 O prazo de recurso encerrou-se em 05/07/2022.  

 

 
RESULTADO 

AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO 
 
 

Inscrição Nome Nota Situação 

8/2022/0040 ALINE GOMES CUSTÓDIO 31,5 CLASSIFICADO 

8/2022/0015 KELLY REGINA DA COSTA 31,5 CLASSIFICADO 

8/2022/0028 MILENI STUCHI SIMPLICIO DE SOUZA 31,0 CLASSIFICADO 

8/2022/0011 CÍCERA MARIA RAMALHO DE LIMA 27,5 CLASSIFICADO 

8/2022/0021 ROGÉRIO ANTONIO ROSA GONÇALVES 27,5 CLASSIFICADO 

8/2022/0008 WESLEN BALTAZAR DA SILVA 27,5 CLASSIFICADO 

8/2022/0036 CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES 25,0 CLASSIFICADO 

8/2022/0014 WESLEY DO PRADO AGUIAR 21,0 CLASSIFICADO 

8/2022/0061 DAYANE ALVES VALE DA SILVA 19,5 CLASSIFICADO 

8/2022/0051 CAROLINA CAMPOS ALVES 0 DESCLASSIFICADO 

 
 
 

 FASE DE AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E PERFIL. 

 Esta fase será coletiva.  

 Conforme comunicado 01, seriam convocados até os15(quinze) primeiros classificados (as) por 
vaga na fase de avaliação de conhecimento, assim todos os classificados participarão desta fase.    

 As informações de como a mesma será realizada estarão disponíveis no site do SEBRAE/MT, 
portanto é de responsabilidade do candidato acompanhar as informações. 

 A Avaliação de Habilidade visa verificar a aplicação dos conhecimentos técnicos específicos do 
candidato, bem como as habilidades necessárias para o desempenho do espaço ocupacional ao qual 
concorre, competências que serão avaliadas estão descritas abaixo:  

a) Foco no Cliente – 20 pontos 

b) Orientação a inovação e Sustentabilidade – 10 pontos  

c) Atuação Colaborativa – 20 pontos  

Foco no Cliente  Gerar impacto positivo para os clientes, atendendo 
suas necessidades, por meio de soluções ao 
mesmo tempo em que agrega valor ao negócio 

Orientação a Inovação e Sustentabilidade  Conceber novas soluções e transformar novas 
ideias em resultados competitivos e sustentáveis 
para o Sebrae/MT  

Atuação Colaborativa  Atua de maneira colaborativa e integrada para 
alcance dos resultados comuns  

 Esta fase poderá ser classificatória, a forma de avaliação será definida no comunicado de 
convocação.  

 Caso surjam novas vagas, o SEBRAE/MT poderá convocar para a próxima fase os (as) candidatos 
(as) classificados (as), conforme demanda e necessidade do SEBRAE/MT, caso isso aconteça, todos 
(as) serão comunicados (as) através do site do SEBRAE/MT e/ou do e-mail.  

 O não comparecimento a esta fase será considerada sua desistência você será desclassificado (a). 

 Nesta fase todos terão seus nomes e notas divulgados no site do SEBRAE/MT.  

 



 
 
 

CONVOCAÇÃO 
 

AVALIAÇÃO DE HABILIDADE COLETIVA  
 

 

Qtd Inscrição Nome Data Hora 

1 8/2022/0040  ALINE GOMES CUSTÓDIO  

08/08/2022 

 

2 8/2022/0015  KELLY REGINA DA COSTA   

3 8/2022/0028  MILENI STUCHI SIMPLICIO DE SOUZA    

4 8/2022/0011  CÍCERA MARIA RAMALHO DE LIMA    

5 8/2022/0021  ROGÉRIO ANTONIO ROSA GONÇALVES  14h00 

6 8/2022/0008  WESLEN BALTAZAR DA SILVA    

7 8/2022/0036  CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES   

8 8/2022/0014  WESLEY DO PRADO AGUIAR   

9 8/2022/0061  DAYANE ALVES VALE DA SILVA   
 
 


