Processo Seletivo Sebrae/MT - 11/2021
Comunicado 13
27/01/2022
CRONOGRAMA

Conforme Comunicado 01 para as próximas fases havíamos determinado:
 Avalição de Habilidade e Perfil


Serão convocados até os15(quinze) primeiros classificados (as) por vaga na
fase de avaliação de conhecimento.

 Entrevista Individual por Competência:
 Serão convocados até os 10(dez) primeiros classificados por vaga na fase de
Avaliação de Habilidade
Como neste processo seletivo tivemos:



AS01 - 15 candidatos classificados na avaliação de conhecimento.
AS02 – 10 candidatos classificados na avaliação de conhecimento

Todos serão convocados para a avaliação de habilidade, assim o cronograma ficará
conforme abaixo:
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Reforçamos que:
 FASE DE AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E PERFIL.

A definir



Esta fase poderá ser individual e/ou coletiva.



Serão convocados até os15(quinze) primeiros classificados (as) por vaga na fase
de avaliação de conhecimento.



A convocação para esta fase será realizada através do nº de inscrição e do nome.



As informações de como a mesma será realizada estarão disponíveis no site do
SEBRAE/MT, portanto é de responsabilidade do candidato acompanhar as
informações.



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 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 poderá ser classificatória, a forma de avaliação será definida no
comunicado de convocação.



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.
 ENTREVISTA INDIVIDUAL POR COMPETÊNCIA.



Serão convocados até os 10(dez) primeiros classificados por vaga na fase de
Avaliação de Habilidade.



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 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



As informações referentes a pontuação serão divulgadas no comunicado de
convocação.



Esta fase é eliminatória e classificatória, quem atingir abaixo de 60% (sessenta
por cento) estará eliminado do Processo Seletivo.

Aproveitamos para retificar o item do comunicado 01. Onde se lê:
6.3 O resultado será o somatório de todas as fases, sendo que a fase de entrevista
individual por competência terá peso 02(dois)
Leia se:
6.3 O resultado será o somatório de todas as fases.

