Processo Seletivo SEBRAE Mato Grosso nº 07/2021
Convocação - 3ª Fase – Avaliação de Habilidade e Perfil
13/12/2021
O NECTAR junto ao Sebrae/MT, convoca os candidatos para participar da 3ª fase do Processo
Seletivo 007/2021
.

à AVALIAÇÃO DE HABILIDADE E PERFIL









Esta fase poderá será coletiva.
Serão convocados até os15(quinze) primeiros candidatos classificados por vaga na
fase de avaliação de conhecimento.
A convocação para esta fase será realizada através do nº de inscrição e do nome do
candidato.
Os candidatos serão convocados através do e-mail informado no ato da inscrição.
O link será encaminhado por e-mail até o dia 14/12/2021, esteja atento ao e-mail
cadastrado na inscrição, verifique no spam e lixo eletrônico.
A plataforma utilizada será o Skype, portanto certifique-se de possuir a plataforma em
seu notebook ou computador com câmera e áudio em funcionamento.
O candidato deverá dar preferência para uso de notebook e computador, ao invés de
celular.
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:
Mobiliza a equipe para a transformação e melhoria
Liderança transformadora

organizacional, transmitindo, com palavras e pelo exemplo,
valores e objetivos institucionais.
Integra os esforços da equipe, a fim de atingir os objetivos

Gestão de pessoas

estabelecidos construindo equipes de alta performance e
clima de trabalho saudável e desenvolvedor.
Gerar impacto positivo para os clientes, atendendo às suas

Foco no Cliente

necessidades, por meio de soluções, ao mesmo tempo em
que agrega valor ao negócio

Atuação Colaborativa


resultados comuns.

Esta fase será classificatória, e a avaliação se dará da seguinte forma:

MENÇÃO
EXCELÊNCIA

APLICA
ABAIXO DO
NECESSÁRIO
NÃO APLICA


Atua de maneira colaborativa e integrada para o alcance dos

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
0

O valor máximo desta etapa será de 40 pontos. Esta fase será classificatória, e a






avaliação será individual.
Caso surjam novas vagas, o SEBRAE/MT poderá convocar para a próxima fase os
candidatos classificados, conforme demanda e necessidade do SEBRAE/MT, caso isso
aconteça, os candidatos serão comunicados através do site do SEBRAE/MT e/ou do email.
O não comparecimento a esta fase será considerada desistência e o candidato será
desclassificado.
Os candidatos aprovados nesta fase terão seus nomes divulgados no site do
SEBRAE/MT.

CONVOCADOS
Inscrição
0007/0004

Candidato
LUCIANO
ALFREDO
BONACCINI

e-mail

Data

Hora

L******@B********.ENG.BR

15/12/2021

15:00h
(Cuiabá)

0007/0011

ZOANDER DE
QUEIROZ SILVA

Z*******@G*****.COM

15/12/2021

15:00h
(Cuiabá)

0007/0006

JOSE TAVARES
DE ARAUJO

Z********@G****.COM

15/12/2021

15:00h
(Cuiabá)

JULIANO
OURIVES
ARRUDA

J******.*******@G****.COM

15/12/2021

15:00h
(Cuiabá)

0007/0014

