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PROCESSO SELETIVO nº 11/2021 – ANALISTA I e II - PARA ATUAR NO CRAB   

   
   

   

O SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SEBRAE/RJ, 
comunica/divulga as seguintes retificações/Alterações no Manual do Candidato do Processo Seletivo 
nº 11/2021 – Analista I e II para o Centro de Referência do Artesanato Brasileiro, publicado 
em 26/07/2021.    

  
   

4. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO - inclusão da etapa entrevista com Diretor, passando para 7 etapas 
 
 4.1 A seleção será realizada em 7 (sete) 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. entrevista com diretor – Eliminatória e Classificatória  
f. análise documental – Eliminatória 
g. exame médico admissional – Eliminatória.  

 
  

A participação dos candidatos, nas etapas: dinâmicas de grupo, provas objetivas e entrevistas 
individuais, serão realizadas de forma remota e gravadas, para fins de comprovação.  A etapa de 
entrevista com o Diretor, será realizada de forma presencial. 
 
 
Inclusão da etapa de Entrevista com diretor, que passa a ser o item 4.7 

 
4.7 Entrevistas com Diretor (eliminatória e classificatória):  

  
  
Os candidatos aprovados na entrevista individual serão convocados para a entrevista com Diretor, que 
será realizada 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.   
  

Para classificação nesta etapa o candidato deverá alcançar pontuação mínima de 14 pontos, no 
somatório das competências, (equivalente a 70%).  
  

A entrevista com Diretor será realizada de forma presencial em local a ser divulgado no momento da 
convocação.  
  

O candidato, que não comparecer no dia, horário e local determinado, não poderá participar da 
entrevista com Diretor e será considerado desclassificado do processo seletivo.   
  

Não haverá entrevista com Diretor em outro dia, horário e local diverso daquele indicado no documento 
de convocação, salvo ocorram alterações por parte do Sebrae RJ.   
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A etapa: Análise Documental, passa a ser o item 4.8 
 

4.8 Análise Documental (eliminatória):  
  
O candidato, de cada vaga, que alcançar maior pontuação no somatório das notas nas etapas, dinâmica 
de grupo, provas objetivas, entrevista individual e entrevista com o Diretor, será convocado para a etapa 
de Análise Documental e deverá apresentar os seguintes documentos:   
  

  
VAGA  

  
                           DOCUMENTOS  

CRAB01  

• Diploma ou certificado de conclusão da graduação em Museologia;  
• Comprovação de, no mínimo, 06 (seis) meses de experiência na área cultural;  
• Comprovação de experiência na execução e monitoramento de projetos de 

documentação, pesquisa e conservação de acervo.  
• Carteira ativa do conselho.  

CRAB02  

• Diploma ou certificado de conclusão da graduação em História, Antropologia, 
Design, Arquitetura, Museologia ou Artes Visuais;  

• Diploma ou certificado de conclusão da Pós-Graduação no Tema Artesanato ou em 
assuntos correlatos;  

• Comprovação de, no mínimo, 03 (três) anos de experiência no desenvolvimento de 
projetos junto ao setor do artesanato;  

• Comprovação de experiência em trabalhos desenvolvidos junto a grupos produtivos, 
artesãos, cooperativas, associações, instituições de representação, museus e/ou 
centros culturais.  

• Carteira ativa do conselho (para os cursos que possuam) 
  

A etapa: Exame Médico Admissional, passa a ser o item 4.9 (sem alteração) 
 
  
4.9 Exame Médico Admissional (eliminatória):  

  
  

O candidato aprovado nessa etapa será considerado apto à contratação.  
  

 
5. RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO  

  

5.1 Os 02 (dois) candidatos que alcançarem maior pontuação no somatório das notas nas 
etapas de dinâmica de grupo, provas objetivas, entrevista individual e entrevista com o diretor de 
acordo com cada código de inscrição, serão convocados para o Exame Médico Admissional e 
serão considerados aptos à contratação se aprovados nessa etapa.   
5.2  Os demais candidatos, que alcançarem a nota mínima, de acordo com os subitens 4.4. 4.5, 4.6 e 4.7 
deste Regulamento, serão considerados classificados para o cadastro reserva de acordo com cada código 
de inscrição, levando-se em conta, para a ordem de classificação, o somatório das notas nas etapas das 
provas objetivas, dinâmica de grupo e entrevista individual e a vaga definida pelos candidatos no 
momento da inscrição.    
5.3 Os candidatos aprovados para o cadastro reserva serão convocados para as etapas de Análise 
Documental e Exame Médico Admissional, quando do surgimento de novas vagas e terão que ser 
aprovados nessas etapas para ser considerados aptos à contratação.  
5.4 O cadastro reserva terá validade de 02 (dois) anos a contar da data de divulgação do resultado Final 
do Processo Seletivo.  
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9 - CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO (Inclusão da etapa 5 e alteração das datas) 
 
Vaga: CRAB 01 
 

ETAPA  DATA  HORÁRIO (Brasília)  

Divulgação do Processo Seletivo.  26/07/2021  -----  

Inscrições  27/07 a 16/08/2021  
Até às 18h do 

dia 16/08/2021  

Resultado da 1ª etapa – Análise Curricular  17/08/2021  
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br  

Convocação para a 2ª etapa – Dinâmica de Grupo  20/08/2021  
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br  

Realização da Dinâmica de Grupo  24 a 26/08/2021  
Dia, horário e link de 

acesso a ser divulgado no 
site www.sebraerj.com.br  

Divulgação do resultado da 2ª etapa – Dinâmica 
de Grupo  

27/08/2021  
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br  

Convocação para a 3ª etapa – Provas Objetivas  01/09/2021  
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br  

Realização das Provas Objetivas  08 a 10/09/2021  
dia, horário e link de 

acesso a ser divulgado no 
site www.sebraerj.com.br  

Divulgação Gabarito  13/09/2021  
Após às 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br  

Divulgação dos resultados 3ª etapa – Provas 
Objetivas  

13/09/2021  
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br  

Convocação para a 4ª etapa – Entrevista 
individual  

17/09/2021  
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br  

Realização da 4ª etapa – Entrevista Individual  22 a 24/09/2021  
Local e horário a ser 

divulgado no 
site www.sebraerj.com.br  

Divulgação do resultado da 4ª etapa – Entrevista 
Individual   

27/09/2021  
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br  

Convocação para a 5ª etapa – Entrevista com 
Diretor   

30/09/2021  
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br  

Realização da 5ª etapa – Entrevista com Diretor   04/10/2021 
Local e horário a ser 

divulgado no 
site www.sebraerj.com.br  

Divulgação Resultado Final  08/10/2021   
A partir das 17h no 

site www.sebraerj.com.br  
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Convocação para Entrega de documentação e 
exames médicos  

14/10/2021   
Envio de e-mail para o 
candidato aprovado  

Entrega de documentação e exames médicos  19/10/2021   
Local e horário a ser 

divulgado no e-mail de 
convocação  

Previsão de admissão  25/10/2021  -----  

 
 

Vaga: CRAB 02 
 

ETAPA   DATA   HORÁRIO (Brasília)   

Divulgação do Processo Seletivo.   26/07/2021   -----   

Inscrições   27/07 a 23/08/2021   
Até às 18h do 

dia 23/08/2021   

Resultado da 1ª etapa – Análise Curricular   25/08/2021   
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br   

Convocação para a 2ª etapa – Dinâmica de 
Grupo   

01/09/2021   
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br   

Realização da Dinâmica de Grupo   08/09/2021   
Dia, horário e link de acesso a 

ser divulgado no 
site www.sebraerj.com.br   

Divulgação do resultado da 2ª etapa – Dinâmica 
de Grupo   

09/09/2021   
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br   

Convocação para a 3ª etapa – Provas Objetivas   14/09/2021   
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br   

Realização das Provas Objetivas   16/09/2021   
dia, horário e link de acesso a 

ser divulgado no 
site www.sebraerj.com.br   

Divulgação Gabarito   17/09/2021   
Após às 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br   

Divulgação dos resultados 3ª etapa – Provas 
Objetivas   

17/09/2021   
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br   

Convocação para a 4ª etapa – Entrevista 
individual   

22/09/2021   
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br   

Realização da 4ª etapa – Entrevista Individual   27/09/2021   
Local e horário a ser 

divulgado no 
site www.sebraerj.com.br   

Divulgação do resultado da 4ª etapa – Entrevista 
Individual   

28/09/2021  
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br  

Convocação para a 5ª etapa – Entrevista com 
Diretor   

01/10/2021  
Após 17h00 no 

site www.sebraerj.com.br  

Realização da 5ª etapa – Entrevista com Diretor   04/10/2021 
Local e horário a ser 

divulgado no 
site www.sebraerj.com.br   
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Divulgação Resultado Final   08/10/2021   
A partir das 17h no 

site www.sebraerj.com.br   

Convocação para Entrega de documentação e 
exames médicos   

14/10/2021   
Envio de e-mail para o 
candidato aprovado   

Entrega de documentação e exames médicos   19/10/2021   
Local e horário a ser 

divulgado no e-mail de 
convocação   

Previsão de admissão   25/10/2021  -----   

 
  

Rio de Janeiro, em 22 de setembro de 2021.   
  

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas  
 no Estado do Rio de Janeiro – Sebrae/RJ  

 

 


