PROCESSO SELETIVO SEBRAE/MT – Nº 01/2021
Comunicado 04.
É responsabilidade do candidato acompanhar as informações no site até o final deste Processo
Seletivo.
RETIFICAÇÃO Nº 02
O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Mato Grosso – SEBRAE/MT RESOLVE
RETIFICAR o Comunicado nº 01/2021, de 08/06/2021, na forma abaixo especificada.
Comunicado Nº 01/2021
ONDE SE LÊ:
1.9. Das vagas:
Código: AN01
Nº de Vagas
Salário
Local de trabalho
Tipo de contrato

Escolaridade Obrigatória

Experiência:
Comprovação Obrigatória
(atenção ao item 2.1.10)

Outros

Analista Técnico I
01
R$ 4.989,34
Cuiabá/MT
CLT, tempo indeterminado
Requisitos Obrigatórios
Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica, com diploma
reconhecido pelo MEC.
Comprovada de, no mínimo, 6(seis) meses (completos), em pelo
menos uma das atividades elencadas abaixo:
• Planejamento e execução de projetos em energias renováveis;
• Planejamento e execução de projetos em energia fotovoltaica;
• Planejamento e execução de projetos em eficiência energética.
•
•
•
•
•
•

Carteira válida do CREA.
CNH categoria mínima “B” com data de validade vigente.
Domínio em AUTOCAD e Excel.
Disponibilidade para viagens.
Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.
Inglês básico.
Conhecimentos pedidos na Avaliação de Conhecimento
• Conhecimentos específicos:
a) Fontes renováveis de energia;
b) Normas e regulação do setor elétrico;
c) Elaboração e gestão de projetos;
d) Eficiência energética e Etiquetagem PROCEL; ISO
50001.
•

Sobre o SEBRAE:
a) Código de ética;
b) Empreendedorismo;
c) Sustentabilidade;
d) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

•

Inglês básico.

Principais Atribuições:
• Realizar consultorias técnicas com foco em energia renovável e eficiência energética;
• Gerir programas e projetos com foco em energias renováveis e eficiência energética;
• Prospectar clientes e negócios para o SEBRAE/MT;
• Manter o relacionamento comercial com os clientes existentes;
• Elaborar projetos, fiscalizar e acompanhar obras;
• Elaborar relatórios, estudos, diagnósticos, pareceres, notas técnicas e termos de referências;
• Desenvolver e validar conteúdos na área de energia;
• Alimentar e gerenciar ferramentas digitais (aplicativos, sites, redes sociais, entre outros) na área de
energia;
• Realizar a gestão de projetos e contratos;
• Ministrar palestras e cursos na área de sustentabilidade com foco em energia renovável e eficiência
energética.

(...)
Código: AN04
Nº de Vagas
Salário
Local de trabalho
Tipo de contrato

Analista Técnico II
01
R$ 9.489,76
Cuiabá
CLT, tempo determinado (9 meses)
Requisitos Obrigatórios
Engenharia Civil, com pós-graduação em gestão de obras e serviços de
Escolaridade Obrigatória
engenharia, ou similar, com diploma reconhecido pelo MEC.
Os candidatos devem comprovar a experiência em nível Pleno OU Sênior
nas seguintes atividades:
Experiência:
• Gestão de Obras e serviços de engenharia;
Comprovação
• Gestão de Contrato de obra;
Obrigatória
• Análise de projeto, elaboração e conferência de medição
(atenção ao item 2.1.10)
• Elaboração de planilha orçamentária e cronograma de obra e/ou
serviços de engenharia.
• Carteira válida do CREA.
• CNH categoria mínima “B” com data de validade vigente.
Outros
• Conhecimento em Software de Desenhos Arquitetônico e Excel.
• Disponibilidade para viagens.
• Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.
Conhecimentos pedidos na Avaliação de Conhecimento
• Conhecimentos específicos:
a) Construção sustentáveis;
b) Medição de obras;
c) Gestão de Contrato de obra;
d) Normas técnicas.
e) Legislação.

Principais Atribuições:

•

Sobre o SEBRAE:
a) Código de ética.
b) Empreendedorismo.
c) Sustentabilidade.
d) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

•

Inglês.

•

Realizar gestão de contratos de obras e serviços de Engenharia, com elaboração de pareceres técnicos
e aditivos;
• Analisar projetos, com base em Normas Técnicas e legislação de órgãos competentes em vigor;
• Acompanhar e fiscalizar as obras/serviços de engenharia, com análise de diário de obra, relatórios e
outros documentos técnicos;
• Acompanhar, conferir e autorizar pagamento de medições de obra;
• Elaborar relatório técnicos e cronograma físico/financeiro, vistoria de obras/serviços e orientações
técnicas a fiscais de obras;
• Acompanhar documentos para fins de aprovações de obras/serviços, junto aos órgãos competentes;
• Elaborar e/ou analisar: planilhas orçamentárias com base na Tabela SINAPI, memorial descritivo,
caderno de encargos, cálculo de BDI - Benefícios de Despesas Indiretas e Cotação de Preços para
composição de custos unitários de obras/serviços de engenharia.

LEIA-SE:
1.9. Das vagas:
Analista Técnico I
01
R$ 4.989,34
Cuiabá/MT
CLT, tempo indeterminado
Requisitos Obrigatórios
Ensino Superior Completo em Engenharia Elétrica, com diploma
Escolaridade Obrigatória
reconhecido pelo MEC.
Comprovada de, no mínimo, 6(seis) meses (completos), em pelo
menos uma das atividades elencadas abaixo:
• Planejamento e execução de projetos em energias
Experiência:
renováveis;
Comprovação Obrigatória
• Planejamento e execução de projetos em energia
(atenção ao item 2.1.10)
fotovoltaica;
• Planejamento e execução de projetos em eficiência
energética.
• Carteira válida do CREA.
• CNH categoria mínima “B” com data de validade
vigente.
• Conhecimento em AUTOCAD;
Outros
• Domínio em Excel.
• Disponibilidade para viagens.
• Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.
• Inglês básico.
Conhecimentos pedidos na Avaliação de Conhecimento
• Conhecimentos específicos:
e) Fontes renováveis de energia;
f) Normas e regulação do setor elétrico;
g) Elaboração e gestão de projetos;
h) Eficiência energética e Etiquetagem PROCEL;
ISO 50001.

Código: AN01
Nº de Vagas
Salário
Local de trabalho
Tipo de contrato

•

Sobre o SEBRAE:
a) Código de ética;
b) Empreendedorismo;
c) Sustentabilidade;

d) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável
(ODS).
• Inglês básico.
Principais Atribuições:
• Realizar consultorias técnicas com foco em energia renovável e eficiência energética;
• Gerir programas e projetos com foco em energias renováveis e eficiência energética;
• Prospectar clientes e negócios para o SEBRAE/MT;
• Manter o relacionamento comercial com os clientes existentes;
• Elaborar projetos, fiscalizar e acompanhar obras;
• Elaborar relatórios, estudos, diagnósticos, pareceres, notas técnicas e termos de referências;
• Desenvolver e validar conteúdos na área de energia;
• Alimentar e gerenciar ferramentas digitais (aplicativos, sites, redes sociais, entre outros) na área de
energia;
• Realizar a gestão de projetos e contratos;
• Ministrar palestras e cursos na área de sustentabilidade com foco em energia renovável e eficiência
energética.

(...)
Código: AN04
Nº de Vagas
Salário
Local de trabalho
Tipo de contrato

Analista Técnico II
01
R$ 9.489,76
Cuiabá
CLT, tempo determinado (9 meses)
Requisitos Obrigatórios
Engenharia Civil ou Engenharia de Obras, com pós-graduação em áreas
Escolaridade Obrigatória
correlatas.
Os candidatos devem comprovar a experiência em nível Pleno OU Sênior
nas seguintes atividades:
Experiência:
• Gestão de Obras e serviços de engenharia;
Comprovação
• Gestão de Contrato de obra;
Obrigatória
• Análise de projeto, elaboração e conferência de medição;
(atenção ao item 2.1.10)
• Elaboração de planilha orçamentária e cronograma de obra e/ou
serviços de engenharia.
• Carteira válida do CREA.
• CNH categoria mínima “B” com data de validade vigente.
Outros
• Conhecimento em Software de Desenhos Arquitetônico e Excel.
• Disponibilidade para viagens.
• Disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.
Conhecimentos pedidos na Avaliação de Conhecimento
• Conhecimentos específicos:
f) Construção sustentáveis;
g) Medição de obras;
h) Gestão de Contrato de obra;
i) Normas técnicas.
j) Legislação.
•

Sobre o SEBRAE:
a) Código de ética.
b) Empreendedorismo.
c) Sustentabilidade.
d) Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

•

Inglês básico.

Principais Atribuições:
• Realizar gestão de contratos de obras e serviços de engenharia, com elaboração de pareceres técnicos
e aditivos;
• Realizar vistoria de obras/serviços e orientações técnicas a fiscais de obras;
• Elaborar e/ou analisar: planilhas orçamentárias com base na Tabela SINAPI, memorial descritivo,
caderno de encargos, cálculo de BDI - Benefícios de Despesas Indiretas e Cotação de Preços para
composição de custos unitários de obras/serviços de engenharia;
• Analisar projetos, com base em Normas Técnicas e legislação de órgãos competentes em vigor;
• Acompanhar e fiscalizar as obras/serviços de engenharia, com análise de diário de obra, relatórios e
outros documentos técnicos;
• Elaborar relatório técnicos e cronograma físico/financeiro;

Todas as demais cláusulas permanecem inalteradas.

Cuiabá(MT), 15 de junho de 2021.
SEBRAE/MT

