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RESULTADO – AVALIAÇÃO DE TÉCNICA SITUACIONAL  
CONVOCAÇÃO – ENTREVISTA INDIVIDUAL POR COMPETÊNCIAS 

 
 

 AVALIAÇÃO TÉCNICA SITUACIONAL  

 

 Todos os candidatos classificados na avaliação de conhecimento participaram.   

 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 visou 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 foi 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. 

 Cada candidato teve até 3 horas para fazer a atividade.  

 Para realização da prova o candidato devia possuir instalado em seu computador as 

seguintes aplicações:  

a. Ferramentas para implementar o conjunto de práticas DevOps;  
b. Container para aplicação web.  
c. Software de edição de código de sua preferência  

  

 Esta fase valeu 42 pontos, que serão distribuídos conforme abaixo:  
  

a. Habilidade com conjunto de práticas DevOps - pontos – 12 pontos  
b. Habilidade com desenvolvimento Back-End e Front-End; - 12 pontos  
c. Habilidade com a utilização de APIs e WebSevices– 8 pontos  
d. Organização e utilização de padrões (Design patterns) - 5 pontos  
e. Habilidade com versionamento e disponibilização de código – 5 pontos  

 

 As datas previstas para esta fase foram:  
 
08/08 – 08h00`as 11h00 
 14h00 às 17h00 
09/08 – 08h00 às 11h00 
 

 O horário será de Cuiabá/MT. 
 

 O agendamento foi realizado conforme ordem de e-mail recebido.  
 
 
 
 



 
 

RESULTADO 
 

Inscrição Nome Nota Situação 

7/2022/0020 EDUARDO EVERTON DREYER 38,0 Classificado 

7/2022/0021 FELIPE MOREIRA DE OLIVEIRA 
25,0 Classificado 

7/2022/0046 MARCOS GONÇALVES FERREIRA Desistente Desclassificado 

 
 
 
 

 Entrevista Individual por Competência.  
 
 

 Conforme comunicado 01, seriam convocados até os 10(dez) primeiros classificados 
por vaga na fase de Avaliação Técnica Situacional. Assim todos participarão desta 
fase.  

 As informações sobre local e horário da entrevista serão divulgadas no site do 
SEBRAE/MT e só será permitida a participação no respectivo horário, data e local a 
serem divulgados. 

 As informações referentes a pontuação serão divulgadas no comunicado de 
convocação. 

 As competências que serão avaliadas são:  

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 é eliminatória e classificatória, quem atingir abaixo de 60% (sessenta por 
cento) estará eliminado do Processo Seletivo.  

 Esta fase poderá ser realizada de forma presencial, caso seja uma opção para o 
Sebrae/MT os candidatos serão informados no comunicado de convocação e/ou na 
convocação.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
CONVOCADOS 

 

Inscrição Nome Data Hora 

7/2022/0020 EDUARDO EVERTON DREYER 

22/08 

14h00 

7/2022/0021 FELIPE MOREIRA DE OLIVEIRA 
15h10 

 


