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INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

3ª FASE: AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E PERFIL – de caráter eliminatório e classificatório 

 A Avaliação de Habilidades e Perfil teve o objetivo de verificar as competências necessárias para o 
desempenho do cargo (espaço ocupacional) ao qual o candidato concorre tendo, por referência: 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS - CARGO AN01 

NÍVEIS TIPOS 
Atuação Colaborativa Trabalho em rede, articulação, atuação sistêmica, corresponsabilidade, 

suporte 
Foco no Cliente Foco em resultado, tomada de decisão, sustentação do desempenho, análise 

de resultados, excelência no trabalho 
Orientação à Inovação Intraempreendedorismo, mapeamento de oportunidades, proposição de 

soluções, gestão da mudança, integração da informação 
Relacionamento 
Interpessoal  

Cortesia, diplomacia, dicção, empatia, simpatia, equilíbrio emocional, 
objetividade, paciência, persistência, saber ouvir, comunicação efetiva (verbal 
+ escrita).  

 
 A Avaliação de Habilidades e Perfil teve a duração de 4 (quatro) horas. 

 Os candidatos foram avaliados e pontuados em cada uma das competências, considerando o nível 
de proficiência demonstrado durante a Avaliação, conforme critérios definidos a seguir: 

MENSÃO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

EXCELÊNCIA Há plena indicação da presença da competência pela significativa 
frequência e/ou intensidade do comportamento. 

5 

APLICA Há indicação da presença da competência pela moderada frequência 
e/ou intensidade do comportamento. 

3 

ABAIXO DO 
NECESSÁRIO 

Há pouca indicação da presença da competência pela baixa frequência 
e/ou intensidade do comportamento. 

1 

NÃO APLICA A raridade ou ausência da evidência indica que muito dificilmente a 
competência está presente. 
 

0 

 

 A nota foi atribuída de forma individual por cada um dos examinadores, sendo que a nota final do 
candidato foi a média aritmética destas avaliações. Para que o candidato seja considerado 
classificado deve ter atingido no mínimo 70% (setenta por cento) do total de pontos possíveis. 

 

 

 



 
Lembramos que:  

 Os candidatos poderão solicitar revisão/esclarecimento do resultado publicado neste comunicado até 
dia 23/03/2020, enviando mensagem para o endereço eletrônico selecao@to.sebrae.com.br. 

 O atendimento aos candidatos para este Processo Seletivo dar-se-á, exclusivamente por escrito, 
enviando mensagem para o endereço eletrônico selecao@to.sebrae.com.br. 

 O acompanhamento da publicação de todos os atos e comunicados referentes a este Processo 
Seletivo é de inteira responsabilidade do candidato. 

Relação dos candidatos: 

Vaga: AN01 

CANDIDATO NOTA AVALIAÇÃO DE 
HABILIDADES SITUAÇÃO 

Juliana Masson Prediger 19,00 Classificado 

Thiago Dias da Silva 17,25 Classificado 

Ádria Kimie Zensque Falchione 15,50 Classificado 

 

 

Vaga: AN02 

Nenhum candidato participando desta etapa 

 


