Processo Seletivo Sebrae/MT - 06/2020
Comunicado 06
07/01/2021
CONVOCAÇÃO – PROVA DE CONHECIMENTO
A GD9 ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA junto ao Sebrae/MT,
convoca os candidatos para realizar a fase de prova de conhecimento.
Reforçamos que:
DA PROVA DE CONHECIMENTO.
1.1. A avaliação de conhecimentos será uma prova objetiva, aplicada de forma on-line.
1.2. Foram convocados para esta fase todos os candidatos habilitados na fase – Análise
Curricular. A avaliação de conhecimentos abrangerá o conteúdo descrito nos itens
subsequentes deste Processo Seletivo:
1.3. Em caso de empate entre os candidatos, o desempate será o candidato que tiver a
maior pontuação no grupo de provas de maior valor.
1.4 A prova será online, o candidato deverá realizar a prova através de um computador,
não serão permitidos o uso de celulares.
1.5. Não serão fornecidos: materiais para consulta, provas anteriores ou apostilas.
1.6 A prova de conhecimentos terá duração máxima de até 1 (uma) hora. Ao candidato
só será permitida a participação na respectiva data e horário;
1.7. O candidato deverá acessar a prova de conhecimentos, com 30 (trinta) minutos
de antecedência, para testar o acesso, não será permitida a entrada após o horário
estipulado para o início da prova, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso.
Não haverá segunda chamada em nenhuma hipótese no caso de ausência;
1.8. Não será permitido ao candidato, durante a realização da prova de conhecimentos,
utilizar qualquer material de consulta, como celular. O descumprimento desta instrução
implicará na eliminação do candidato do processo seletivo, constituindo tentativa de
fraude;
1.9. O sistema de provas conta com recurso de monitoramento do usuário. Sendo
assim, durante o preenchimento, não é permitido: a saída da página de avaliação/aba
do navegador em uso. Caso seja detectada a saída da aba de navegação do sistema
de provas por 3 vezes ou por mais de 30 segundos, o candidato será automaticamente
desclassificado. A saída da aba do browser ou navegador abrange minimização de
janelas, abertura de janelas informativas (antivírus, por exemplo), pop-ups e abertura de
programas durante a prova. Para realizar a prova com mais segurança, os
candidatos deverão manter o navegador com apenas uma aba e desabilitar a
proteção de tela e demais programas que podem ser acionados durante a prova.
1.10. A prova online poderá ser realizada de qualquer computador com acesso à
internet;

1.11. O candidato receberá pelo e-mail cadastrado no currículo inscrito, um login e
senha de acesso ao Software de prova. O e-mail será encaminhado com antecedência
mínima de 4 horas antes do início da prova.
1.12. Em caso de não recebimento, recomendamos a verificação da caixa de spam.
Se mesmo assim não tiver recebido, o candidato deverá entrar em contato até o
horário de início da prova, através do contato - (41) 99251-5019
1.13. Não será permitido acessos realizados fora do horário estipulado em comunicado;
1.14. É de inteira responsabilidade do candidato manter o contato de e-mail atualizado
e informar o não recebimento do e-mail em caso de aprovação na análise curricular.
Demais informações serão fornecidas por e-mail e durante o acesso da prova online.
1.15. O candidato não poderá ter acesso a prova de conhecimentos ao término da prova;
1.16. A prova de conhecimentos será de caráter eliminatório e classificatório.
Serão classificados para a fase seguinte, os 15 (quinze) primeiros candidatos cuja
nota da prova for igual ou superior a 60% (sessenta por cento), ou seja, as 15
(quinze) maiores notas;
1.17. Os candidatos aprovados nesta fase terão seus nomes e notas divulgados no site
do Sebrae/MT. Sendo estes convocados para a próxima fase (avaliação técnica
situacional);
1.18. O candidato não habilitado/aprovado na prova de conhecimentos será eliminado
do processo seletivo, entende-se aqueles candidatos que obtiverem nota inferior a 60%
da prova;
1.19. O gabarito da prova de conhecimentos será divulgado no site do Sebrae/MT;
1.20. A prova será realizada no dia 08/01/2021 às 11h00 (horário de Cuiabá)
1.21. A prova de conhecimento será objetiva, com 20 questões, sendo:
Vaga

Conteúdo


Quantidade
de questão

Valor por
questão

Total

10

2,5

25

Ferramentas de pacote adobe
a) Photoshop
b) Illustrator



Ferramentas de prototipação, Apache e Linux;
SEO e LGPD;
a) Conceito
b) Aplicabilidade
c) Boas práticas

AN01



Linguagens de programação e marcação de
texto (CSS, HTML, JavaScript, PHP, jQuery)
a) Conceito
b) Aplicabilidade
c) Boas práticas



Fluxos de ERP

a) Conceito
b) Aplicabilidade
c) Noções básicas


Transformação Digital

a) Conceito
b) Aplicabilidade
c) Noções básicas

AN02

Segurança da Informação

a) Conceito
b) Aplicabilidade
c) Noções básicas


10

2,5

25

10

2,5

25

10

1,5

15

Teste de Banco de Dados (SGB)

a) Conceito
b) Aplicabilidade
c) Noções básicas


Teste de Parametrização do Corpore RM

a) Conceito
b) Aplicabilidade
c) Noções básicas

AN03



Protocolos de Pesquisa e Métodos
Qualitativos;

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pesquisa Diagnóstica
Focus Group
Levantamento
Avaliação
Análise de discurso
Estudos de caso
Análise de conteúdos



Análise e conhecimento Estrutura do Mercado

a) Conceito
b) Aplicabilidade
c) Noções básicas


Análise de cenários econômicos

a) Conceito
b) Aplicabilidade
c) Noções básicas

AN01
/
AN02
/
AN03



Inglês Básico

AN01 a AN03

40

CONVOCAÇÃO
PROVA DE CONHECIMENTO
Data: 08/01/2021
Hora: 11h00 (horário de Cuiabá)
Acesso: Através do link encaminhado para o e-mail cadastrado na inscrição.

NOME

VAGA

Douglas Erik da Silva Morais

AN01

Hugo Barbosa Alves

AN01

Juliano da Silva Duarte

AN01

Marcos Ramos de Almeida

AN01

Marcus Vinicius Martines Gracindo Alves

AN01

Nelsimar Selano Gonçalves

AN01

Raimyson Lemes de Araujo

AN01

NOME

VAGA

Elias de Alencar Silva

AN02

Francisco Mariano de Albuquerque Jr

AN02

Luiz Cezar Barradas

AN02

Luiz Fernando Bonfim de Souza

AN02

Marcela Souza de Oliveira

AN02

Marcelino Feliciano de Souza

AN02

Rodolfo Xavier de Sousa Neto

AN02

NOME

VAGA

Adilson Divino dos Santos

AN03

Alan Moura da Silva

AN03

Alison Leite

AN03

Amanda Afonso Alves

AN03

Ana Clara Lemes Cruz Ferreira

AN03

Ana Flávia Metelo Torres

AN03

Ariely Postal

AN03

Bruno Alves Vieira

AN03

Bruno Henrique Moreira Lima

AN03

Demetrinho de Arruda Filho

AN03

Emily Grazielli dos Santos Leite

AN03

Fábio Corazza Fajardo

AN03

Franciney da Silva de Jesus

AN03

Geise Geni de Souza

AN03

Hevelin Aparecida da Silva Mattos

AN03

Hilario Moises da Cruz

AN03

Jenifer Rayane de Arruda

AN03

Karla Letícia Silva Ferreira

AN03

Lais Nunes de Campos

AN03

Letícia Auxiliadora da Silva Dionel

AN03

Letícia Martins Morales

AN03

Mara Lopes Cortês

AN03

Mara Meire Marques da Silva

AN03

Marco Aurelio de Almeida Barros

AN03

Mayra Piovesan Ribeiro Marques

AN03

Melly Janne Paco Rodrigues

AN03

Patrícia de Arruda Camargo

AN03

Paulo Henrique Costa Marques

AN03

Rondiny Moreira

AN03

Rosany Marcia da Silva Abreu Martins

AN03

Sara Espirito Santo de Paula

AN03

Talita Barbosa Domingos

AN03

Thiago Cesar Conceição Viana

AN03

Tommi Uemura

AN03

Valdemir Vicente Costa Junior

AN03

Werneck Veiber de Abreu

AN03

William Gomes Pereira Junior

AN03

Wisllan Oliveira

AN03

