
 
 

Processo Seletivo Sebrae/MT – 07/2021 
Comunicado 07 

10/12/2021 
 

RESULTADO PRELIMINAR – AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO 
 

O NECTAR junto ao Sebrae/MT, informa o resultado preliminar da avaliação de 

conhecimento do processo seletivo 07/2021. 

 
Reforçamos que:  
 

DA AVALIAÇÃO  DE CONHECIMENTO. 

• A avaliação de conhecimento foi um estudo de caso (valor de 50,0) e uma prova objetiva 
(valor de 10,0), o total máximo de pontos obtidos na prova será de 60,0 (sessenta 
pontos) pontos:  

Tema Avaliação 
Temas Quantidade 

de questão  
Valor por 
questão  

Total de 
pontos 

Estudo de 
caso 

(Dissertativa)  

a) Conhecimento e atualização 
sobre o tema - 15 pontos 
b) Análise crítica - 15 pontos 
d) Ortografia e gramática, 
coerência e coesão – 10,0 pontos 
e) Organização e qualidade do 
texto - 10 pontos  

 

• Sutentabilidade  

• ODS  

• Contexto dos 
pequenos 

negócios no 
Brasil e no 

estado de Mato 
Grosso.  

• Pesquisa GEM 
2020.  

• ESG 
(Environmental, 

Social and 
Corporate 

Governance) 

01 x 50,0 

Idioma 
(Objetiva) 

• Espanhol intermediário  
 

10,0 1,0 10,0 

 
VALOR TOTAL DAS PROVAS 60,0 

• Em caso de empate entre os candidatos, o desempate será:  

a) O candidato que tiver a maior pontuação na avaliação, sendo considerado 
primeiramente conhecimentos e atualização do tema, análise crítica, ortografia, 
gramática, coerência e coesão e organização e qualidade do texto.  

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.  

• A prova de conhecimentos teve duração de até 03h00 (três) horas. Ao candidato só será 

permitida a participação conforme normatizado neste comunicado; 

• A prova de conhecimentos é de caráter classificatório. 



 
• O SEBRAE/MT poderá convocar os demais candidatos que tenham sido aprovados na 

fase de prova objetiva para participar da próxima fase, respeitando a ordem de notas. 

Havendo a necessidade os candidatos serão informados 

 
• Os candidatos aprovados nesta etapa terão seus nomes e notas divulgados no site do 

Sebrae/MT. Sendo estes convocados para a próxima etapa (avaliação de habilidade e 

perfil); 

 
 

 
RESULTADO 

 
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO 

 
 

Candidato Nome 
Estudo 
de caso 

Espanhol Total Classificação 

0007/0004 LUCIANO ALFREDO BONACCINI 49,7 4 53,7 1 

0007/0011 ZOANDER DE QUEIROZ SILVA 49,4 2 51,4 2 

0007/0006 JOSE TAVARES DE ARAUJO 48,6 2 50,6 3 

0007/0014 JULIANO OURIVES ARRUDA 48 2 50,0 4 

 

 
 
 


