
 

 

Processo Seletivo SEBRAE Mato Grosso nº 06/2021 

Resultado - 3ª Fase – Avaliação de Habilidade  

21/10/2021 

 
O SEBRAE Mato Grosso, altera a convocação dos candidatos para participar da 3ª fase do 

Processo Seletivo 06/2021.  

.       AVALIAÇÃO DE HABILIDADE.   

 Esta fase foi individual  

 Foram convocados:  

a) AN01 – os 3 candidatos classificados na avaliação de conhecimento  

b) AN02 – os 7 candidatos classificados na avaliação de conhecimento.  

 A convocação para esta fase foi realizada através do nº de inscrição e do nome do 

candidato.  

 A Avaliação de Habilidade 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 estarão disponibilizadas no comunicado de convocação.  

 Esta fase foi classificatória, sendo definido no comunicado de convocação, assim como 

a pontuação e as competências que serão avaliadas.  

 O não comparecimento a esta fase foi considerado desistência e o candidato foi 

desclassificado.  

 Os candidatos aprovados nesta fase terão seus nomes divulgados no site do 

SEBRAE/MT. 

 A avaliação foi on-line, o link foi enviado para o e-mail cadastrado na área do candidato. 

 

1- Vaga AN01 

 Cada candidato teve até 3 horas para fazer a atividade.  

 Esta fase valeu 50 pontos, que foram distribuídos conforme abaixo:  

a) Habilidade com software gráfico (Photoshop ou Illustrator) – pontos  

b) Habilidade com HTML –  pontos  

c) Habilidade com Folha de Estilo em Cascata –  pontos  

d) Habilidade com Java Script –  pontos  

e) Habilidade com bibliotecas e frameworks –  pontos  

f) Habilidade com Webfont –  pontos  

g) Organização do conteúdo –  pontos  

h) Habilidade com envio de aplicação para servidor local –  pontos 

1. Padrão de nomeclatura e organização; 

2. Funcionalidades implementadas 

3. Design 

4. Disponibilização do repositório 

5. Publicação do site 

 

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MT/Trabalhe%20Conosco/co

municado06-04-2020.pdf 

 

 

 

 

https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MT/Trabalhe%20Conosco/comunicado06-04-2020.pdf
https://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MT/Trabalhe%20Conosco/comunicado06-04-2020.pdf


 

Resultado 

 Inscrição Candidato Nota Situação 

1 515710 Lucas Rafael Muniz Rondon 45,50 Classificado 

2 512856 
Gabriel Valderlan da Silva 
Almeida 

43,00 Classificado 

3 514899 
Mamedes Eronildes de 
Castro Junior 

30,50 Classificado 

 

2- Vaga AN02 

 Cada candidato teve até 1 hora para fazer a atividade.  

 Esta fase valeu 50 pontos, que foram distribuídos conforme abaixo 

a) Escolha dos canais   

b) Utilização do Budget   

c) Argumentos de defesa do planejamento   

d) Assertividade do público-alvo   

e) Adequação da estratégia ao cenário proposto   

f) Criatividade  

 

Resultado  

 Inscrição Candidato Nota Situação 

1 513634 Paola Cardoso Rocha 39,00 Classificado 

2 522173 Marianne Berigo Büttner Craici 37,75 Classificado 

3 512867 
Marielly Katiany da Silva Pereira 
Fonseca 

36,00 Classificado 

4 518762 Carlos Pereira Tomé Wichoski 33,25 Classificado 

5 513082 
Kleberson Melo Barbosa de 
Campos 

30,75 Classificado 

6 521456 Luiza Borba Menezes 25,00 Classificado 

7 519961 Matheus Ordakowski 22,00 Classificado 

8 514794 Maria Clara Menezes de Souza 14,00 Classificado 

 


