
 

 

PROCESSO SELETIVO SEBRAE/MT – Nº 05/2021 - ASSISTENTE I 

RETIFICAÇÃO Nº 03 

 

 

 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Mato Grosso – SEBRAE/MT junto ao 

IBGP RESOLVEM RETIFICAR o Comunicado nº 05/2021, de 11/08/2021, na forma abaixo especificada. 

 

ONDE SE LÊ: 

1.10. Das vagas:  

Código:  AS01  Assistente I  

Nº de Vagas  01 

Salário  R$ 2.033,70 

Local de trabalho   Confresa/MT 

Tipo de contrato   CLT, tempo indeterminado   

Requisitos Obrigatórios  

Escolaridade Obrigatória  Ensino Médio Completo, com diploma reconhecido pelo MEC.  

Experiência:    

Comprovação Obrigatória 

(atenção ao item 2.1.10)  

Comprovada de, no mínimo, 6 meses (completo), nas atividades elencadas 

abaixo:  

• Comercialização de produtos e/ou serviços;   

• Atendimento ao cliente e fornecedores. 

Outros  

• CNH categoria mínima “B” com data de validade vigente.    

• Disponibilidade para viagens.  

• Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.  

• Desejável conhecimento em ferramentas digitais. 

Conhecimentos pedidos na Avaliação de Conhecimento  

  

  

• Conhecimentos Específicos:  

a) Atendimento ao cliente;   

b) Técnica em vendas; 

   

• Sobre o SEBRAE:   

a) Código de ética; 

b) Empreendedorismo; 



 

 

c) Sustentabilidade; 

d) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

Principais Atribuições:   

• Realizar atendimentos; 

• Comercializar soluções;    

• Acompanhar e se relacionar com a carteira de clientes atendidos; 

• Realizar apresentações, palestras e oficinas de baixa complexidade; 

• Executar atividades operacionais de suporte técnico e administrativo 

• Realizar a fiscalização de contratos de baixa complexidade sob a supervisão. 

 

 

LEIA-SE: 

1.11. Das vagas:  

Código:  AS01  Assistente I  

Nº de Vagas  01 

Salário  R$ 2.033,70 

Local de trabalho   Confresa/MT 

Tipo de contrato   CLT, tempo indeterminado   

Requisitos Obrigatórios  

Escolaridade Obrigatória  Ensino Médio Completo, com diploma reconhecido pelo MEC.  

Experiência:    

Comprovação Obrigatória 

(atenção ao item 2.1.10)  

Comprovada de, no mínimo, 6 meses (completo), em uma das atividades 

elencadas abaixo:  

• Comercialização de produtos e/ou serviços;   

• Atendimento ao cliente e fornecedores. 

Outros  

• CNH categoria mínima “B” com data de validade vigente.    

• Disponibilidade para viagens.  

• Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.  

• Desejável conhecimento em ferramentas digitais. 

Conhecimentos pedidos na Avaliação de Conhecimento  

  

  

• Conhecimentos Específicos:  

c) Atendimento ao cliente;   

d) Técnica em vendas; 



 

 

   

• Sobre o SEBRAE:   

a) Código de ética; 

b) Empreendedorismo; 

c) Sustentabilidade; 

d) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).  

Principais Atribuições:   

• Realizar atendimentos; 

• Comercializar soluções;    

• Acompanhar e se relacionar com a carteira de clientes atendidos; 

• Realizar apresentações, palestras e oficinas de baixa complexidade; 

• Executar atividades operacionais de suporte técnico e administrativo 

• Realizar a fiscalização de contratos de baixa complexidade sob a supervisão. 

 

 

Cuiabá(MT), 27 de agosto de 2021. 

SEBRAE/MT 

 


