Processo Seletivo Sebrae/MT – 05/2022
Comunicado 09
15/07/2022
RETIFICAÇÃO
CONVOCAÇÃO – ENTREVISTA POR COMPETÊNCIA
 CRONOGRAMA
Resumo das fases do Processo Seletivo
(todas as etapas acontecerão no horário de Cuiabá)
Inscrições

08/06/2022 a 26/06/2022

Fases

Possíveis datas

3ª

Avaliação de habilidades

4ª

Entrevista Individual por
Competência

Aplicação

11/07/2022

Resultado

13/07/2022

Aplicação

18/07/2022

Resultado

19/07/2022

Resultado final

20/07/2022

 AVALIAÇÃO TÉCNICA SITUACIONAL
 Para esta fase, foram convocados 8 candidatos classificados na avaliação de conhecimento.
 Os candidatos aprovados nesta fase terão seus nomes divulgados no site do Sebrae/MT.
Sendo estes convocados para a próxima fase (entrevista), conforme critério estabelecido na
4ª fase;
 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, as informações das competências que serão avaliadas
estrão disponibilizadas no comunicado de convocação.
 Esta fase será 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 email.
 A fase será online, o link será encaminhado no e-mail de cada candidato.
 Para que você pudesse executar esta fase, você deveria ter instalado em seu notebook:
a) Uma ferramenta para processamento de dados, podendo ser o R, SPSS, Excel ou outras;
b) Uma ferramenta para construção de dashboard, podendo ser, PowerBi, Qlink Sense, ou

outras.
 A avaliação se deu da seguinte forma:
a)
b)
c)
d)

Uso do PowerBI (20 pontos) ou outras ferramentas (10 pontos);
Descrição e análise correta dos dados (40 pontos);
Clareza, objetividade e estética da apresentação (10 pontos);
Ortografia, gramática, coerência e coesão (10 pontos).

RESULTADO
AVALIAÇÃO TÉCNICA SITUACIONAL

2
7
4
5
6
1
3
8

Inscrição
5/2022/0029
5/2022/0004
5/2022/0033
5/2022/0017
5/2022/0015
5/2022/0001
5/2022/0008
5/2022/0025

Nome
JAQUELINE TRENTINO SILVA LEMOS
JONATHIS MARCOS DA SILVA
JULIANY ARAUJO DE JESUS FERNANDES DE MACEDO
LUIS FELIPE DE SOUZA RODRIGUES
MATEUS ELIAS CHAGAS BARBOSA
LAYSA EDUARDA SOUZA PEREIRA
DANDARA SOUZA ARAUJO NASCIMENTO
LEONARDO CASTRO DE MAGALHÃES ZARDO

Nota
34,0
43,0
21,0
44,0
29,0
XX
XX
Ausente

Situação
Classificada
Classificada
Classificada
Classificada
Classificada
Eliminada*
Eliminada**
Eliminado

* Eliminada devido a não comprovação de formação necessária.
** Eliminada por não ter finalizado a avaliação técnica situacional.
 ENTREVISTA INDIVIDUAL POR COMPETÊNCIA.


Conforme Comunicado 01, serão convocados até os 10(dez) primeiros classificados
por vaga na fase de Avaliação Técnica Situacional. Para este processo iremos
convocar os 5 candidatos classificados.
 As informações sobre local e horário da entrevista serão divulgadas no site do
SEBRAE/MT e só será permitida a participação no respectivo horário, data e local a
serem divulgados.
 As informações referentes a pontuação serão divulgadas no comunicado de
convocação.
 As competências que serão avaliadas são:
a) Foco no Cliente – 20 pontos
b) Orientação a inovação e Sustentabilidade – 10 pontos
c) Atuação Colaborativa – 20 pontos
Foco no Cliente

Gerar impacto positivo para os clientes,
atendendo suas necessidades, por meio de
soluções ao mesmo tempo em que agrega
valor ao negócio

Orientação a Inovação e Sustentabilidade

Conceber novas soluções e transformar
novas ideias em resultados competitivos e
sustentáveis para o Sebrae/MT

Atuação Colaborativa

Atua de maneira colaborativa e integrada
para alcance dos resultados comuns




Esta fase é eliminatória e classificatória, quem atingir abaixo de 60% (sessenta por
cento) estará eliminado do Processo Seletivo.
Esta fase poderá ser realizada de forma presencial, caso seja uma opção para o
Sebrae/MT os candidatos serão informados no comunicado de convocação e/ou na
convocação.

CONVOCAÇÃO
Inscrição
5/2022/0029

Nome

JAQUELINE TRENTINO SILVA LEMOS

5/2022/0017

JULIANY ARAUJO DE JESUS
FERNANDES DE MACEDO
LUIS FELIPE DE SOUZA RODRIGUES

5/2022/0015

MATEUS ELIAS CHAGAS BARBOSA

5/2022/0004

JONATHIS MARCOS DA SILVA

5/2022/0033

Data

Hora

18/jul.

08:00

18/jul.

09:10

18/jul.

10:20

18/jul.

14:00

18/jul.

15:10

Local

Conforme
convocação
enviada por email

