Processo Seletivo Sebrae/MT - 10/2021
Comunicado 03
22/12/2021
Retificação no comunicado 01
É de sua responsabilidade acompanhar as informações no site até o final deste processo seletivo.

O Sebrae/MT retifica o perfil e as experiências obrigatórias para esse processo seletivo.

Período de inscrição: 16/12/2021 até 03/01/2022 (encerrando ao 16h00)*
Espaço Ocupacional:

Analista Técnico I

AS01

Cuiabá/MT

Salário Fixo:

R$ 4.989,34

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

Regime de contratação:

Contrato por tempo indeterminado – CLT.
Requisitos exigidos

Formação:

ATENÇÃO: Os candidatos deverão inserir

Ensino Superior Completo com diploma
reconhecido pelo MEC.

uma cópia dos diplomas de graduação.
Experiência profissional:
Comprovada de no mínimo 6 meses nas
atividades descritas ao lado.



Planejamento, execução e monitoramento de
projetos;



Atuação com grupos de trabalho na área de
economia criativa;



Relacionamento com instituições públicas e
privadas;

ATENÇÃO: essas experiências precisam ser



Atuação com captação de recursos.

comprovadas, assim, quando preencher a
inscrição, DESCREVA as atividades que você

Experiências comprovadas na área de Economia

realizava em cada uma delas

Criativa serão consideradas como diferencial, e
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receberá 3 pontos extras na etapa de análise
curricular.
Exemplos de atuação na área de economia
criativa: áudio visual, artesanato, cultura, etc.

Obrigatório

CNH definitiva (mínimo B) com data de validade
vigente.

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.



Planejar, implementar, monitorar ações
relacionadas a economia criativa;



Atuar com grupos de trabalho na área de
economia criativa;


Principais atribuições

Estreitar relacionamento com clientes,
fornecedores e parceiros;



Elaborar estudos, pareceres, notas técnicas,
termos de referências e relatórios;



Ministrar cursos, palestras, oficinas, mentorias
e consultorias;



Realizar gestão e fiscalização de contratos.

Processo Seletivo SEBRAE Mato Grosso nº 10/2021.
Pág.2

