
 
Processo Seletivo Sebrae/MT – 10/2021 

Comunicado 14 
09/02/2022 

 
CONVOCAÇÃO – 3ª 

AVALIAÇÃO DE HABILIDADE E PERFIL  

 
O NECTAR junto ao Sebrae/MT, convoca os candidatos abaixo para a fase de Avaliação de 

Habilidades e Perfil. 

 AVALIAÇÃO DA HABILIDADES E PERFIL 

 A fase de avaliação de habilidades será realizada de forma coletiva, e os candidatos 
serão avaliados de forma individual.  

 Para este processo seletivo todos os candidatos classificados na avaliação de 
conhecimento, serão convocados para avaliação de habilidade e perfil. 

 Os candidatos serão convocados através do e-mail informado no ato da inscrição.  

 O link será encaminhado por e-mail até o dia 14/02/2022, esteja atento ao e-mail 

cadastrado na inscrição, verifique no spam e lixo eletrônico. 

 Utilizaremos uma plataforma online, podendo ser – Teams, Zoom, Skype, Google Meet, 

portanto certifique-se de possuir a plataforma em seu notebook ou computador com 

câmera e áudio em funcionamento. 

 O candidato deverá dar preferência para uso de notebook e computador, ao invés de 

celular.  

 Certifique-se de que o áudio e a câmera do seu computador ou notebook estão 
funcionando.  

 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.  

 Avaliaremos as seguintes competências: 

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  

 A avaliação se dará da seguinte forma:  

 

 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. 

 
9,1 – 10,0 



 

APLICA 
Há indicação da presença da competência pela 

moderada frequência e/ou intensidade do 
comportamento. 

 
4,1 - 9 

ABAIXO DO 
NECESSÁRIO 

Há pouca indicação da presença da competência pela 
baixa frequência e/ou intensidade do comportamento. 

 
1,0 – 4,0 

NÃO APLICA 
A raridade ou ausência da evidência indica que muito 

dificilmente a competência está presente. 
 
0 

 A Avaliação de Habilidade e Perfil é classificatória.  

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

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

 
CONVOCAÇÃO 

  
AVALIAÇÃO DE HABILIDADE E PERFIL  

 
 

Inscrição Nome Dia Horário 

1 10/2021/0065 DEBORA DA SILVA ABITBOL 

15/02/2022 
09h00 (horário 

de Cuiabá) 

2 10/2021/0057 ANA FLAVIA DERZE SOARES 

3 10/2021/0109 FELIPO LUIZ ABREU DE OLIVEIRA 

4 10/2021/0055 HENRIQUE TAVEIRA DE JESUS MARQUES  

5 10/2021/0128 TOMMI UEMURA 

6 10/2021/0035 ESOJALIEN ALVES DOS SANTOS 

7 10/2021/0022 FERNANDO ROCHA PAIXÃO 

8 10/2021/0078 DANGELO ANTONIO MARQUES DA SILVA 

9 10/2021/002 
LEONARDO CASTRO DE MAGALHÃES 

ZARDO 

10 10/2021/0123 HELBER VINÍCIUS SILVA 

11 10/2021/0122 FLAVIA CRISTINA LEITE DA SILVA 

12 10/2021/0126 PAULA TATIANA LOPES SEIXAS 

13 10/2021/0003 GEISE GENI DE SOUZA 

14 10/2021/0104 JULIANE DA SILVA LEAL 

 

Aproveitamos para retificar o item do comunicado 01. Onde se lê:  



 
6.3 O resultado será o somatório de todas as fases, sendo que a fase de entrevista individual por 

competência terá peso 02(dois) 

Leia se: 

6.3 O resultado será o somatório de todas as fases.  


