Processo Seletivo Sebrae/MT – 08/2021
Comunicado 12
28/01/2022
RESULTADO ´PÓS RECURSO – PROVA DE CONHECIMENTO
O NECTAR junto ao Sebrae/MT, divulga o resultado da fase de avaliação de conhecimento.

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 foi uma prova objetiva (valor de 35,0) pontos:
Vaga

Conteúdo

Quantidade Valor por Total de
de questão questão pontos

Conhecimento específico:
a) Rotinas administrativas;

10

2,0

20,0

10,0

1,5

15,0

b) Atendimento ao cliente

Assistente








Total


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

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 será 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.



Candidatos que foram convocados e não fizeram a prova estão eliminados do processo seletivo.



O prazo de recurso já foi encerrado.



Os candidatos que foram convocados para a avaliação de conhecimento e que não aparecem na relação
abaixo foram eliminados, ou por abandono de prova ou por não terem ingressado na avaliação de
conhecimento conforme convocação.

RESULTADO
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO

RESULTADO
AS01
Inscrição

Nome

Nota

Situação

8/2021/0122

ANDRESSA SILVA PEZZINI

33,0

CLASSIFICADO

8/2021/0069

HELOYZA VALENTINA ESTEVES DOS
PASSOS

33,0

CLASSIFICADO

3

8/2021/0101

SIMONY KARLA BERLATTO

31,0

CLASSIFICADO

4

8/2021/0062

LAURIANY SOUZA SILVA

30,0

CLASSIFICADO

5

8/2021/0115

SIOMARIA NUNES FERREIRA

29,0

CLASSIFICADO

8/2021/0059

WINNETOUH DA SILVA RESENDE E
BRITO

29,0

CLASSIFICADO

7

8/2021/0102

EDUARDO RIBEIRO DA SILVA

28,0

CLASSIFICADO

8

8/2021/0024

AURICÉLIO RODRIGUES DE MENESES

24,0

CLASSIFICADO

1
2

6

9
8/2021/0005

AMANDA BEATRIZ GUIMARÃES
FRANCISCO

21,5

CLASSIFICADO

10

8/2021/0054

ADRIANA DE ARRUDA RIBEIRO

19,5

CLASSIFICADO

11

8/2021/0104

THAISA MOURA REGO

x

ELIMINADO – abandono de
prova

Nome

Nota

Situação

AS02
Inscrição
1

8/2021/0035

GILMARA NOGUEIRA KAMINSKI

29,5

CLASSIFICADO

2

8/2021/0007

JULIANE LEITE BATISTA

29,0

CLASSIFICADO

3

8/2021/0001

FLÁVIA CRISTINA GERON ROCHA

27,0

CLASSIFICADO

4

8/2021/0019

BRENDA CAROLINA ALVES DA SILVA
SOUZA

23,0

CLASSIFICADO

