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06/07/2022 
 

RESULTADO – AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO E  
CONVOCAÇÃO – AVALIAÇÃO TÉCNICA SITUACIONAL  

 
 

 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 55,0) pontos:  

 

Vaga Conteúdo 
Quantidade 
de questão  

Valor por 
questão  

Total de pontos 

Analista Técnico 
I 

Conhecimento específico:  

a) Metodologia de pesquisas: elaboração e 
planejamento de pesquisas; 

b) Elaboração de relatórios analíticos; 

c) Consulta e utilização de bases de dados primários e 
secundários disponíveis, especialmente as 
disponibilizadas pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego (RAIS e CAGED) e os censos e pesquisas 
socioeconômicas do IBGE (PNAD, PME, CEMPRE, 
PIA, PCA, PAS);  

d) Cenários para identificar e analisar mudanças 
externas, oportunidades e ameaças que influenciam 
o ambiente das Micro e Pequenas Empresas (MPE) 
brasileiras; 

e) Microeconomia e macroeconomia; 

f) Análise de dados estatísticos, softwares estatísticos 
(estruturação de base de dados e análise); Utilização 
de softwares de pesquisa e estatística 

15 2,0 30,0 

 Sobre o Sebrae: 

a) Código de ética;  

b) Empreendedorismo;  

c) Sustentabilidade; 

d) Objetivo de Desenvolvimento Sustentável  

e) ESG (Environmental Social Governance 

10 1,5 15,0 

  Inglês e Espanhol básico  10 1,0 10,0 

Valor Total  
55,0 

 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 

1 5/2022/0001 LAYSA EDUARDA SOUZA PEREIRA 47,0 CLASSIFICADO 

2 5/2022/0029 JAQUELINE TRENTINO SILVA LEMOS 40,5 CLASSIFICADO 

3 5/2022/0008 DANDARA SOUZA ARAUJO NASCIMENTO 36,0 CLASSIFICADO 

4 5/2022/0033 JULIANY ARAUJO DE JESUS FERNANDES DE MACEDO 35,0 CLASSIFICADO 

5 5/2022/0017 LUIS FELIPE DE SOUZA RODRIGUES 34,5 CLASSIFICADO 

6 5/2022/0015 MATEUS ELIAS CHAGAS BARBOSA 34,0 CLASSIFICADO 

7 5/2022/0004 JONATHIS MARCOS DA SILVA 33,5 CLASSIFICADO 

8 5/2022/0025 LEONARDO CASTRO DE MAGALHÃES ZARDO 33,5 CLASSIFICADO 

9 5/2022/0021 EMANUEL JUNG PIJACK 0 DESCLASSIFICADO 
 
 
 

 AVALIAÇÃO TÉCNICA SITUACIONAL  
 

 Conforme Comunicado 01, serão convocados até os 15 primeiros os candidatos classificados 
na fase de avaliação de conhecimento, como tivemos 8 classificados todos participaram desta 
fase.  

 

 Os candidatos aprovados nesta fase terão seus nomes divulgados no site do Sebrae/MT. 
Sendo estes convocados para a próxima fase (entrevista), conforme critério estabelecido na 
4ª fase; 

 
 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, as informações das competências que serão avaliadas 
estrão disponibilizadas no comunicado de convocação. 

 
 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. 

 
 A fase será online, o link será encaminhado no e-mail de cada candidato.  

 
 Para que você possa executar esta fase, você deverá ter instalado em seu notebook: 
  

a) Uma ferramenta para processamento de dados, podendo ser o R, SPSS, Excel ou outras;  



 
b) Uma ferramenta para construção de dashboard, podendo ser, PowerBi, Qlink Sense, ou 

outras.  

 
 A avaliação se dará da seguinte forma:  

 
a) Uso do PowerBI (20 pontos) ou outras ferramentas (10 pontos);  
b) Descrição e análise correta dos dados (40 pontos);  
c) Clareza, objetividade e estética da apresentação (10 pontos);   
d) Ortografia, gramática, coerência e coesão (10 pontos)  
 

 Cada candidato terá até 2h30 para realizar esta etapa, esta etapa poderá ser gravada, e 
poderá ser solicitado a você o compartilhamento de tela.  
 

 O candidato deverá certificar-se que a câmera e o áudio do notebook ou computador estão 
em perfeito funcionamento.  

 
 
 

CONVOCAÇÃO 
 

AVALIAÇÃO TÉCNICA SITUACIONAL  
 
 
 

 Inscrição Nome Data Hora 

1 5/2022/0001 LAYSA EDUARDA SOUZA PEREIRA 

11/07/2022 

08h00 
2 5/2022/0029 JAQUELINE TRENTINO SILVA LEMOS 

3 5/2022/0008 DANDARA SOUZA ARAUJO NASCIMENTO 
10h40 

4 5/2022/0033 JULIANY ARAUJO DE JESUS FERNANDES DE MACEDO 

5 5/2022/0017 LUIS FELIPE DE SOUZA RODRIGUES 
14h00 

6 5/2022/0015 MATEUS ELIAS CHAGAS BARBOSA 

7 5/2022/0004 JONATHIS MARCOS DA SILVA 
16h40 

8 5/2022/0025 LEONARDO CASTRO DE MAGALHÃES ZARDO 

 

 
 
 


