Processo Seletivo Sebrae/MT - 06/2020
Comunicado 13
15/01/2021
RESULTADO – AN02
O Sebrae/MT informa e convoca os candidatos elencados abaixo para realizar as
próximas fases do processo seletivo.
Esclarece que:
FASE DE AVALIAÇÃO TÉCNICA SITUACIONAL
1. Foram convocados os candidatos classificados conforme critério descrito:
“(Item 3.2.16 – Comunicado 01) . 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”
2. Para a vaga AN02 todos os candidatos classificados na prova de conhecimento
realizaram as duas fases – Avaliação Técnica Situacional e Entrevista Individual
por Competência.
3. A avaliação técnica situacional visa verificar a aplicação dos conhecimentos
técnicos específicos do candidato, bem como as habilidades necessárias para o
desempenho do espaço ocupacional ao qual concorre.
4. Esta fase foi classificatória, caso surjam novas vagas poderemos convocar para
a próxima fase os candidatos que ficarem classificados, conforme demanda e
necessidade do Sebrae/MT, caso isso aconteça, os candidatos serão
comunicados através do site e do e-mail.
5. A fase aconteceu conforme abaixo:
 Vaga AN02:


A fase foi individual, e realizada no seguinte endereço – Av. Rubens de
Mendonça, 3999, Cuiabá/MT – Sede do Sebrae/MT.



Diante da situação de pandemia do COVID-19, o uso da máscara se faz
necessário, candidatos que não estiverem com a mesma serão eliminados.



Cada candidato respondeu 4 questões, que podendo atingir um total de 40
pontos, foram avaliadas as habilidades abaixo:
a)
b)
c)
d)



Módulo Pessoas
Módulo RH
Módulo Núcleo
Módulo Financeiro

Os critérios de avalição estão os elencados abaixo:
a) Se o candidato deixar de relacionar qualquer tabela que grava qualquer
dado solicitado, obterá nota 0 na questão

b) Se o candidato deixar de mostrar qualquer campo solicitado, mas fazer
os relacionamentos das tabelas corretamente, obterá 5 pontos na
questão;
c) A candidata obterá nota 10, caso apresente o relacionamento
corretamente, e todos os campos solicitados na questão.


Cada candidato teve até 60 minutos para responder as questões.



Esta fase teve o peso 2, que foi multiplicada a nota final da fase.



Os candidatos foram classificados por ordem de nota, e o resultado segue
abaixo.

FASE DA ENTREVISTA INDIVIDUAL POR COMPETÊNCIA.
1. No comunicado 01, item 3.4.1 havíamos informado que seriam convocados os
10 primeiros candidatos classificados na fase de avaliação técnica situacional,
portanto todos os candidatos da vaga AN02 irão realizar esta fase.
2.

As competências que foram avaliadas são:
COMPETÊNCIA

NOTA
MÁXIMA

Foco no Cliente

10

Inovação e Sustentabilidade

10

Atuação Colaborativa

10

TOTAL

30

3. Os candidatos foram avaliados de 0 a 5, considerando a seguinte escala:

MENÇÃO
EXCELÊNCIA

APLICA
ABAIXO DO
NECESSÁRIO
NÃO APLICA

ESCALA DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Há plena indicação da presença da competência
pela significativa frequência e/ou intensidade do
comportamento.
Há indicação da presença da competência pela
moderada frequência e/ou intensidade do
comportamento.
Há pouca indicação da presença da competência
pela baixa frequência e/ou intensidade do
comportamento.
A raridade ou ausência da evidência indica que
muito dificilmente a competência está presente.

PONTUAÇÃO
4,1 - 5

2,1 - 4
1–2

4. Esta fase teve o peso 4, que foi multiplicado ao resultado final da fase.
5. Não será permitida a entrada na sala após o horário estabelecido.

0

Informações gerais:
 O atendimento aos candidatos para este Processo Seletivo dar-se-á,
exclusivamente
por
escrito,
acessando
o
endereço
eletrônico
processoseletivo@mt.sebrae.com.br.

RESULTADO –
3ª FASE AVALIAÇÃO TÉCNICA SITUACIONAL
AN02

Candidato
1
2
3
4

Nota

Luiz Cezar Barradas
Marcelino Feliciano de Souza
Luiz Fernando Bonfim de Souza
Elias de Alencar Silva

0,0
20,0
5,0
0,0

4ª FASE ENTREVISTA INDIVIDUAL POR COMPETÊNCIA
AN02

Candidato
1
2
3
4

Luiz Cezar Barradas
Marcelino Feliciano de Souza
Luiz Fernando Bonfim de Souza
Elias de Alencar Silva

Nota

Classificado

8,8
18,0
25,8
15,8

Eliminado
Classificado
Classificado
Eliminado

RESULTADO FINAL
AN02

Candidato

1
2
3
4

Luiz Fernando
Bonfim de Souza
Marcelino Feliciano
de Souza
Elias de Alencar
Silva
Luiz Cezar Barradas

Avaliação de
Conhecimentos

Avaliação
Técnica
Situacional
(Peso 2)

Entrevista
Individual por
Competência
(Peso 4)

Resultado

Situação

29,0

10,0

103,3

142,3

Habilitado

29,5

40,0

72,0

141,5

Classificado

24,5

0,0

63,0

87,5

Eliminado

37,0

0,0

35,3

72,3

Eliminado

