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Alteração 01 
 

PROCESSO SELETIVO nº 01/2020 
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA TRAINEE  
 
O SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 
SEBRAE/RJ, comunica/divulga as seguintes retificações no Manual do Candidato do Processo 
Seletivo para nº 01/2020, publicado em 29/06/2020.  
 
1. Alteração do item 4, subitens 4.1 e 4.7: 
 

4 DAS ETAPAS DA SELEÇÃO   
  

4.1. A seleção será realizada em 6 (seis) etapas:  
  

a) análise curricular – Eliminatória 
b) dinâmicas de grupo  – Eliminatória e Classificatória 
c) provas objetivas (atualidades e língua portuguesa) – Eliminatória e Classificatória 
d) entrevistas individuais  – Eliminatória e Classificatória 
e) análise documental – Eliminatória 
f) exame médico admissional – Eliminatória. 

  
  

4.2. A participação dos candidatos, nas etapas: dinâmicas de grupo, provas objetivas e 
entrevistas individuais, serão gravadas, para fins de comprovação.  
 

4.3. Análise curricular (eliminatória): 
 
A análise curricular será realizada para verificação dos requisitos publicados no item 2 deste 
Regulamento. 
 

Os candidatos que atenderem, por intermédio das informações inseridas no curriculum vitae, 
aos pré-requisitos estarão habilitados a participar da 2ª etapa do processo seletivo – Dinâmica 
de Grupo. 
 

4.4. Dinâmicas de grupo (eliminatória e classificatória): 
 

Os candidatos aprovados na etapa anterior serão convocados para a etapa da dinâmica de 
grupo. 
 

Os candidatos convocados passarão por situações diversas, como estudo de caso, simulações 
de trabalho individuais e em equipe.   
 

 

Nesta etapa serão analisadas as seguintes competências:  
 

a) Negociação.  
b) Trabalho em Equipe.  
c) Comunicação.  
d) Flexibilidade. 

 
Os candidatos receberão pontuação de 00 a 05 para cada competência.  
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Para classificação nesta etapa o candidato deverá alcançar pontuação mínima de 14 pontos, 
no somatório das competências, (equivalente a 70%). 
 

As dinâmicas de grupo serão realizadas de forma remota por meio da ferramenta TEAMS. O link 
de acesso será informado no momento da convocação. 
 
O candidato, que não acessar o link no dia e horário determinado, não poderá participar da 
dinâmica de grupo e será considerado desclassificado do processo seletivo.  
 
Não haverá dinâmica de grupo em outro dia e horário diverso daquele indicado no documento 
de convocação, salvo acorram problemas com a ferramenta ou impossibilidade de acesso por 
parte do Sebrae RJ.  
 

4.5. Provas Objetivas (eliminatória e classificatória) 
 

Os candidatos aprovados na etapa anterior serão convocados para a etapa de provas objetivas. 
 

4.5.1. Serão aplicadas provas orais, individuais, de forma remota, por meio da ferramenta 
TEAMS. 

4.5.2. As provas serão de atualidades e língua portuguesa com caráter eliminatório e 
classificatório. 

4.5.3. As Provas serão aplicadas individualmente, com link de acesso especificado para a 
realização da mesma.  

4.5.4. As provas serão aplicadas remotamente por meio da ferramenta TEAMS. 
 

4.5.5. A Prova de Atualidades e Língua Portuguesa terão a duração máxima de 45 (quarenta e 
cinco) minutos, esse templo contempla a realização de ambas as provas.  
 

4.5.6. Caso ocorram eventuais problemas na ferramenta TEAMS e/ou instabilidade no acesso, 
por parte do Sebrae RJ, o tempo comprometido será estendido ao final do horário 
previamente estipulado. 

 

4.5.7. Prova de Atualidades e Língua Portuguesa será composta de 10 (dez) questões de 
múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas de respostas para cada questão (A, B, C, 
D), sendo apenas 01 (uma) alternativa correta, com o grau de dificuldade compatível ao 
nível de escolaridade mínimo exigido, distribuídos da seguinte forma:  

 

4.5.8. Atualidades: 05 (cinco) questões; e 
 

4.5.9. Língua Portuguesa: 05 (cinco) questões 
 

4.5.10. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que não obtiver o mínimo de 70% 
(setenta por cento) de acertos no total de pontos distribuídos no conjunto de conteúdos 
da Prova de Atualidades e Língua Portuguesa.  

4.5.11. Os candidatos serão convocados, para a Prova de Atualidades e Língua Portuguesa 
mediante publicação no site do Sebrae RJ – www.sebraerj.com.br  informando a data, 
horário e link de acesso para realização da Prova.  

4.5.12. O candidato deverá acessar o link indicado para realização das Provas, pelo menos, 05 
(cinco) minutos antes do horário previsto para o seu início, portando documento 
original de identificação, deverá ainda se apresentar em vídeo comprovando estar 
sozinho no ambiente. 

about:blank


 

3/5 

 

4.5.13. O candidato, que não acessar o link no dia e horário determinado, não poderá realizar a 
Prova e será considerado desclassificado no processo seletivo.   

4.5.14. Antes do início da prova o candidato deverá se identificar informando nome completo, 
número da identidade e CPF. O fiscal explicará como funcionará esta etapa esclarecendo 
possíveis dúvidas do candidato, após as devidas orientações iniciará a contagem do 
tempo de prova, neste momento o fiscal informará a hora de início e término desta 
etapa.  

4.5.15. Será apresentado ao candidato uma pergunta por vez, com as respectivas alternativas 
de respostas.  

4.5.16. O candidato deverá informar, ao fiscal, a sua opção de resposta para cada questão 
objetiva. Após passar para a questão seguinte o candidato não poderá alterar as 
respostas anteriores.  

4.5.17. O fiscal preencherá a folha resposta, de acordo com as opções de resposta do 
candidato, além disso, como as etapas serão filmadas pela ferramenta TEAMs, as 
respostas estarão gravadas para posterior consulta e comprovação.  

4.5.18. As questões somente poderão ser respondidas durante o horário da prova. Finalizando 
o horário estabelecido o fiscal finalizará a prova, estando ou não todas as pergunta 
respondidas. 

4.5.19. As perguntas que porventura não sejam respondidas pelo candidato, por falta de 
tempo, ou por opção do candidato, não serão consideradas na correção. 

4.5.20. Não haverá sob hipótese alguma realização de prova fora da data e horário previamente 
estabelecido e realização de prova de segunda chamada, salvo ocorram instabilidade na 
ferramenta ou problemas técnicos que impossibilite o acesso por parte do Sebrae RJ.  

4.5.21. O não comparecimento à prova, por meio de acesso ao link indicado, implicará a 
eliminação automática do candidato.  

4.5.22. Será excluído, deste Processo Seletivo, o candidato que faltar ou se atrasar à Prova, ou 
que, durante a sua realização, for colhido em flagrante comunicação com terceiros, 
oralmente, por escrito ou através de equipamentos eletrônicos, ou, ainda, que venha a 
tumultuar a realização das Avaliações, podendo responder legalmente pelos atos ilícitos 
praticados.  

 

4.5.23. Será automaticamente excluído do Processo Seletivo o candidato que:  
 

a) for surpreendido em comunicação com terceiros, verbalmente, por escrito ou 
por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo 
realizada, ou estiver utilizando livros, notas e impressos não permitidos;  

b) lançar mão de meios ilícitos para executar as provas, seja qual for;  
c) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou ser descortês com 

qualquer dos fiscais, membros da comissão.  
d) descumprir as instruções prestadas pelo fiscal e/ou previstas neste 

Regulamento;  
e) utilizar, ou tentar utilizar, meios fraudulentos, para obter aprovação própria ou 

de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo.  
 

4.5.24. No dia de realização das provas, não serão fornecidas por qualquer dos fiscais, membros 
da comissão, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de avaliação e 
de classificação.  

4.5.25. As questões da Prova serão do tipo múltipla escolha, com quatro opções (A, B, C e D) e 
uma única resposta correta, de acordo com o comando da questão.  
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4.5.26. Os prejuízos relacionados a marcações incorretas na folha de resposta, por informações 
advindas do candidato, serão de responsabilidade do mesmo.  

4.5.27. As instruções, informadas pelo fiscal, antes do início da prova, complementam este 
Regulamento e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.  

4.5.28. O candidato que se retirar do local onde está realizando a Prova não poderá retornar 
em hipótese alguma.  

4.5.29. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para aplicação da 
Prova em virtude de problemas de acesso e/ou instabilidade por parte do candidato.  
 

4.5.30. O conteúdo programático da Prova de Atualidades é o seguinte: 
1. Aspectos da política brasileira.  2. Aspectos da política internacional. 3. Cultura e 
sociedade brasileira: literatura, artes, música, arquitetura, rádio, cinema, teatro, jornais, 
revistas e televisão.  4. Descobertas e inovações científicas na atualidade e seus 
impactos na sociedade contemporânea.  5. Meio ambiente e sociedade: 
desenvolvimento sustentável, problemas, políticas públicas, organizações não 
governamentais, aspectos locais e globais.  6. Panorama da economia nacional e 
internacional. 7. O cotidiano brasileiro. 

 

4.5.31. O conteúdo programático da Prova de Português é o seguinte: 
1. Leitura e interpretação de texto. 2. Língua Falada e Escrita: uso informal e formal da 
língua; o nível culto da linguagem. 3. Coesão e coerência textual. 4. O sistema 
ortográfico vigente. 5. Acentuação gráfica. 6. Morfossintaxe: estrutura e formação das 
palavras; classes de palavras; flexões de palavras; frase, oração, período; estrutura da 
frase; funções sintáticas; período simples e composto: coordenação e subordinação; 
regência nominal e verbal; crase; concordância nominal e verbal; substituição e 
colocação dos pronomes pessoais oblíquos átonos. 7. Pontuação. 8. Semântica: 
adequação vocabular; sinônimos, antônimos, homônimos e parônimos; denotação e 
conotação. 
 

 

4.5.32. A Comissão do Processo Seletivo não se responsabiliza pela comercialização de apostilas 
preparatórias para o presente Processo Seletivo, bem como não fornecerão e nem 
recomendarão nenhuma apostila deste gênero, não se responsabilizando pelo conteúdo 
de qualquer delas.  

4.5.33. O tempo de duração da Prova inclui a apresentação das questões e suas respectivas 
respostas e a informação da opção de resposta escolhida por parte do candidato. Não 
serão computadas questões não respondidas  

 
4.6. Entrevistas individuais (eliminatória e classificatória): 

 

 

Os candidatos aprovados na prova objetiva serão convocados para as entrevistas, que serão 
realizadas com base nas seguintes Competências. 
 
 

a) Relacionamento Interpessoal.  
b) Comprometimento. 
c) Proatividade. 
d) Foco no Cliente. 

 

Os candidatos receberão pontuação de 00 a 05 para cada competência.  
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Para classificação nesta etapa o candidato deverá alcançar pontuação mínima de 14 pontos, 
no somatório das competências, (equivalente a 70%). 
 

As entrevistas individuais serão realizadas de forma remota por meio da ferramenta TEAMS. O 
link de acesso será informado no momento da convocação. 
 

O candidato, que não acessar o link no dia e horário determinado, não poderá participar da 
entrevista individual e será considerado desclassificado do processo seletivo.  
 

Não haverá entrevista individual em outro dia e horário diverso daquele indicado no 
documento de convocação, salvo acorram problemas com a ferramenta ou impossibilidade de 
acesso por parte do Sebrae RJ.  
 

4.7. Análise Documental (eliminatória): 
 

O candidato que alcançar maior pontuação no somatório das notas nas etapas, dinâmica de 
grupo, provas objetivas e entrevista individual será convocado para a etapa de Análise 
Documental e deverá apresentar os seguintes documentos:  
 

a) diploma ou certificado, devidamente registrado, fornecido por instituição de ensino 
reconhecida pelo MEC, de conclusão em qualquer curso universitário reconhecido pelo 
MEC (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura, sendo a graduação concluída há no 
máximo 02 anos, a contar da data da divulgação do Processo Seletivo, ou seja, 
28/06/2020.  
 
Além dos documentos mencionados acima, o candidato deverá apresentar a 
documentação solicitada no item 7 deste regulamento.  
 
O candidato tendo apresentado toda a documentação solicitada nesta etapa será 
convocado para a realização de Exame Médico Admissional. 

 
 

4.8. Exame Médico Admissional (eliminatória): 
 

 

O candidato aprovado nessa etapa será considerado apto à contratação. 
 

4.9. É de responsabilidade do candidato qualquer custo relacionado à sua participação 
neste Processo Seletivo. 

 

4.10. O resultado de cada etapa do processo seletivo será divulgado no site do Sebrae 
RJ – www.sebraerj.com.br. 
  

Após a divulgação dos resultados de cada etapa o candidato poderá solicitar, somente por 
escrito, esclarecimentos  
 

 
Rio de Janeiro, em 16 de julho de 2020.  

 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

 no Estado do Rio de Janeiro – Sebrae/RJ 
 


