
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO EXCLUSIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

CONSULTOR DE NEGÓCIOS - CÓDIGO DA VAGA: C03/2020 

Missão do Profissional:  

Prestar atendimento aos clientes, através de consultorias, identificando suas necessidades sobre gestão 

empresarial em seus segmentos de atuação, oferecendo soluções de forma individual, coletiva, presencial ou 

remoto, visando aumentar a competitividade e agregar valor ao negócio do cliente. Praticar a venda consultiva 

em todos os atendimentos prestados com o objetivo de atender à necessidade pontual do cliente e gerar novos 

consumos advindos do atendimento inicial. Manter seu conhecimento atualizado sobre gestão de pequenos 

negócios, sobre a cadeia produtiva dos setores-segmentos prioritários da sua região e sobre as principais 

necessidades do seu território, sempre alinhado às diretrizes e prioridades estratégicas da Organização. 
 

 
Dados da Vaga: 
 

Espaço Ocupacional  
(Registro CTPS)  Consultor I 

Quantidade de Vagas  01 

Salário  

R$ 9.930,00 (Nove, novecentos e trinta reais) 
 

Local de Trabalho ER São João da Boa Vista 

Horário de Trabalho Entre 08h30 às 17h30  

Condições de trabalho 220 Horas mensais de jornada de trabalho  

 

Requisitos Exigidos: 

Escolaridade: Ensino Superior completo (graduação) / Pós-graduação desejável 

Experiência Exigida: Experiência comprovada em prestação de consultoria ou atendimento com foco em orientação 

sobre Gestão Empresarial para empresas; gestão de projetos; vendas e comercialização de produtos ou serviços e 
ministração de palestras e/ou cursos. 

Laudo Médico: O laudo médico deve estar atualizado e precisa ser enviado via e-mail conforme endereço abaixo. 

 

 

Inscrições: 

As inscrições iniciarão dia 13/03/2020 e encerrarão dia 19/03/2020 às 23h59, podendo ser prorrogadas a critério do 

SEBRAE-SP.  

As inscrições deverão ser realizadas:  

Via E-mail: esclarecimentos@sebraesp.com.br; (Envie por e-mail o currículo e o laudo médico. Se não houver a 

comprovação explícita da escolaridade, experiências exigidas e laudo médico o candidato será reprovado). 

*Favor informar o código da vaga no ato da inscrição. CÓDIGO DA VAGA: C03/2020 

Etapas do processo seletivo: 

 O processo seletivo será composto pelas seguintes etapas: Inscrição; Análise curricular; Entrevista Coletiva 
e/ou Individual e avaliação médica. 

 

Requisitos para Contratação: Se ex-funcionário do SEBRAE-SP, ter sido desligado no mínimo a 06 meses da data do 
desligamento até o momento da inscrição. 

 

PARA MAIORES INFORMAÇÕES E/OU DÚVIDAS: esclarecimentos@sebraesp.com.br 
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