Processo Seletivo Sebrae/MT - 06/2022
Comunicado 03
22/06/2022
INFORMATIVO

O Nectar junto ao Sebrae/MT acrescentam as seguintes informações:

Espaço Ocupacional:

Analista Técnico I

Salário Fixo:

R$ 5.518,21

Carga Horária:

40 horas semanais

Local de trabalho:
Há possibilidade de surgir outras vagas com o

Cuiabá/MT e região

mesmo perfil, para regiões de portes
semelhantes.
Quantidade de vagas:

01 + Cadastro Reserva

Regime de contratação:

Contrato por tempo indeterminado – CLT.
Requisitos exigidos

Formação:



Ensino Superior Completo em Ciências
Biológicas, Engenharia Ambiental, Engenharia

ATENÇÃO: Os candidatos deverão inserir

Ambiental e Sanitária ou Tecnólogo em Gestão

uma cópia dos diplomas de graduação.

Ambiental com diploma reconhecido pelo MEC.

Experiência profissional:
Comprovada de no mínimo 6 meses nas
atividades descritas ao lado.



Consultoria técnica na área de
sustentabilidade com foco em gestão
ambiental;

ATENÇÃO: essas experiências precisam ser
comprovadas, assim, quando preencher a



Gestão de projetos na área de

inscrição, DESCREVA as atividades que você

sustentabilidade com foco em gestão

realizava.

ambiental

Condições de trabalho



Disponibilidade para viagens;



Disponibilidade para residir em Cuiabá;



Disponibilidade em trabalhar aos finais de
semana.



Disponibilidade de horário, podendo trabalhar
em períodos noturnos quando necessário.



Realizar consultoria técnica na área de
sustentabilidade com foco em gestão ambiental
e ESG;
Elaborar relatórios, estudos, diagnósticos,
pareceres, notas técnicas e termos de
referência;
Realizar processos administrativos para
contratação de terceirizados;
Acompanhar a realização das soluções junto
aos pequenos negócios, e manter
relacionamento com a carteira de clientes;
Gerir projetos e programas;
Prospectar clientes e negócios para o
Sebrae/MT;
Manter o relacionamento comercial com os
clientes existente;
Ministrar palestras, cursos e oficinas;
Desenvolver metodologias e realizar curadoria
de conteúdos técnicos.



Principais atribuições








Onde se lê:


Serão necessários documentos de comprovação, que deverão ser anexados no ato da
inscrição, a saber:
a) Cópia do diploma em Estatística.
b) Cópia do currículo.
c) Para comprovar a experiência o candidato deverá descrever as atividades no campo
da inscrição.



Ao enviar a inscrição certifique-se de que todos os documentos solicitados estão anexados
nos campos específicos, a saber:
a) Cópia do diploma em Estatística.
b) Cópia do currículo.
c) Para comprovar a experiência o candidato deverá descrever as atividades no campo da
inscrição. Certifique-se de todas as informações antes de preencher e lembre-se que
essa inscrição é utilizada para 1ª Fase – Análise Curricular.

Leia-se


Serão necessários documentos de comprovação, que deverão ser anexados no ato da
inscrição, a saber:
a) Cópia do diploma em Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Engenharia
Ambiental e Sanitária ou Tecnólogo em Gestão Ambiental reconhecido pelo MEC.
b) Cópia do currículo.
c) Para comprovar a experiência o candidato deverá descrever as atividades no campo da
inscrição.



Ao enviar a inscrição certifique-se de que todos os documentos solicitados estão anexados
nos campos específicos, a saber:
a) Cópia do diploma em Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Engenharia Ambiental
e Sanitária ou Tecnólogo em Gestão Ambiental reconhecido pelo MEC
b) Cópia do currículo.
c) Para comprovar a experiência o candidato deverá descrever as atividades no campo da
inscrição. Certifique-se de todas as informações antes de preencher e lembre-se que
essa inscrição é utilizada para 1ª Fase – Análise Curricular.

