Processo Seletivo Sebrae/MT – 04/2022
Comunicado 15
25/05/2022
RESULTADO – AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO
E CONVOCAÇÃO 3ª FASE
(Sinop)

O NECTAR junto ao Sebrae/MT, informam o cronograma atualizada, resultado da avaliação de conhecimento e a
convocação para a 3ª fase.
CRONOGRAMA
Resumo das fases do Processo Seletivo – Sinop
(todas as etapas acontecerão no horário de Cuiabá)
Fases
3ª

Avaliação de habilidades

4ª

Entrevista Individual por
Competência

Aplicação
Resultado e
convocação para 4ª
fase
Aplicação
Resultado
Resultado final

Possíveis datas
31/05
01/06
06 e 07/06
08/06
09/06

Reforçamos que:
DA PROVA DE CONHECIMENTO.


Todos que foram habilitados/deferidos na fase de Análise Curricular participaram da etapa de avaliação de
conhecimento.



A avaliação de conhecimentos constou de 1 (uma) prova objetiva, que foi aplicada em formato on-line e suas
orientações foram disponibilizadas no site do Sebrae/MT através do comunicado desta fase.



O tempo de duração da prova abrangeu a leitura das instruções constantes das provas, a resposta e o
registro fotográfico de cada participante.



A avaliação de conhecimento será uma prova objetiva (valor de 35,0) pontos:



Vaga

Conteúdo

Conhecimento específico:
a) Atendimento ao cliente;
Assistente I
b) Técnica em vendas;
c) Rotinas administrativas

Quantidade
de questão

10

Valor
Total de
por
pontos
questão

2,0

20,0



Sobre o Sebrae:
a) Código de ética;
b) Empreendedorismo;
c) Sustentabilidade;
d) Objetivo de Desenvolvimento
Sustentável
e) ESG (Environmental Social
Governance
Valor Total


10,0

1,5

15,0

35,0

Em caso de empate, o desempate será:
a) Quem tiver a maior pontuação no grupo de provas de maior valor, sendo considerado primeiramente
conhecimentos específicos e em seguida conhecimentos do SEBRAE.
b) Se persistir o desempate será através de maior tempo de experiência;
c) Se persistir será pelo menor tempo de prova;
d) Se persistir o desempate será por maior idade.



O descumprimento desta instrução implicará na sua eliminação do Processo Seletivo, constituindo tentativa
de fraude.



A prova de conhecimentos foi de caráter classificatório.



Os (as) candidatos (as) aprovados (as) nesta fase terão seus nomes e notas divulgados no site do
SEBRAE/MT.



O SEBRAE/MT poderá convocar os demais candidatos (as) que tenham sido aprovados (as) na fase de
prova objetiva para participar da próxima fase, respeitando a ordem de notas. Havendo a necessidade os
(as) candidatos (as) serão informados (as)



Em um primeiro momento, serão convocados (as) para as próximas fases, uma quantidade limitada, de
acordo com cada fase, havendo a necessidade durante a vigência deste processo seletivo, o Sebrae/MT
poderá aproveitar deste mesmo processo e convocar os (as) candidatos (as) que estiverem classificados
(as) na fase de avaliação de conhecimento, para participar das demais fases, conforme determinação de
cada fase.



Os (As) candidatos (as) aprovados/classificados (as) nesta etapa terão seus nomes e notas divulgados no
site do Sebrae/MT. Sendo estes convocados (as) para a próxima etapa (avaliação de habilidade e perfil);



Não será divulgado o gabarito, uma vez que as questões serão randômicas e diversificadas, afim de garantir
a segurança da prova online.



O prazo de recurso foi encerrado em 24/05/2022.

RESULTADO
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO
(Sinop)

Inscrição
4/2022-2/0145
4/2022-2/0157
4/2022-2/0152
4/2022-2/0049
4/2022-2/0155
4/2022-2/0097
4/2022-2/0151
4/2022-2/0149
4/2022-2/0036
4/2022-2/0138
4/2022-2/0081
4/2022-2/0130
4/2022-2/0070
4/2022-2/0116
4/2022-2/0153

Nome
DAVID DO NASCIMENTO LIELL
ADOLFO CARLOS FIGUEIRA
EDUARDO COSTA RIBEIRO
MAURICIO VALENGA
KRZYZANOWSKI
TIAGO DE SOUSA SILVA
JACKSON WESLEY PINTO
THEODORO
VICTOR BARBOSA DA SILVA
ALLANA GABRIELY FERREIRA
PISSINATE
ELISANGELA CASSIANA TEIXEIRA
NATACHA KATIUSKA LENTZ
JANE DE SOUZA MORAIS
TIAGO DA SILVA
ELEILSON SILVA DE ALMEIDA
EMILAINE DOS SANTOS
RODRIGUES
JUCELIA DOS SANTOS DA COSTA

Nota
33,5
32,0
31,5

Situação
CLASSIFICADO
CLASSIFICADO
CLASSIFICADO

31,5

CLASSIFICADO

31,0

CLASSIFICADO

30,0

CLASSIFICADO

30,0

CLASSIFICADO

27,5

CLASSIFICADO

27,5
26,0
23,0
19,0
0

CLASSIFICADO
CLASSIFICADO
CLASSIFICADO
CLASSIFICADO
DESCLASSIFICADO

0

DESCLASSIFICADO

0

DESCLASSIFICADO

 FASE DE AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E PERFIL


Esta fase será realizada de forma coletiva, mas a avaliação será individual.
 Para esta vaga todos os candidatos classificados (as) na fase de avaliação de conhecimento, serão
convocados.
 A Avaliação de Habilidade visa verificar a aplicação dos conhecimentos técnicos específicos do candidato,
bem como as habilidades necessárias para o desempenho do espaço ocupacional ao qual concorre,
competências que serão avaliadas estão descritas abaixo:
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 Conceber novas soluções e transformar novas
Sustentabilidade
ideias
em
resultados
competitivos
e
sustentáveis para o Sebrae/MT
Atuação Colaborativa
Atua de maneira colaborativa e integrada para
alcance dos resultados comuns


A avaliação se dará da seguinte forma:

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
9,1 – 10,0
4,1 – 9
1,0 – 4,0
0

Esta fase poderá ser classificatória.
Caso surjam novas vagas, o SEBRAE/MT poderá convocar para a próxima fase os (as) candidatos (as)
classificados (as), conforme demanda e necessidade do SEBRAE/MT, caso isso aconteça, todos (as) serão
comunicados (as) através do site do SEBRAE/MT e/ou do e-mail.
O não comparecimento a esta fase será considerada sua desistência você será desclassificado (a).
Nesta fase todos terão seus nomes e notas divulgados no site do SEBRAE/MT.
Reforço que para a fase seguinte – Entrevista Individual por Competência – participarão apenas os 10
primeiros classificados na 3ª fase (Avaliação de Habilidade)

CONVOCAÇÃO
(Sinop)

Av. de Habilidade
Inscrição

Nome
Dia

4/2022-2/0145

DAVID DO NASCIMENTO
LIELL

4/2022-2/0157

ADOLFO CARLOS
FIGUEIRA

4/2022-2/0152

EDUARDO COSTA
RIBEIRO

4/2022-2/0049

MAURICIO VALENGA
KRZYZANOWSKI

4/2022-2/0155

TIAGO DE SOUSA SILVA

4/2022-2/0097

JACKSON WESLEY
PINTO THEODORO

4/2022-2/0151

VICTOR BARBOSA DA
SILVA

4/2022-2/0149

ALLANA GABRIELY
FERREIRA PISSINATE

4/2022-2/0036

ELISANGELA CASSIANA
TEIXEIRA

4/2022-2/0138

NATACHA KATIUSKA
LENTZ

4/2022-2/0081

JANE DE SOUZA
MORAIS

4/2022-2/0130

TIAGO DA SILVA

31/05

Hora

Link

08h00

meet.google.com/stm-omxtkcb

