Processo Seletivo SEBRAE Mato Grosso nº 05/2021
Convocação - 2ª Fase – Avaliação de Habilidade
03/09/2021
O SEBRAE Mato Grosso, altera a convocação dos candidatos para participar da 2ª fase
do Processo Seletivo 05/2021.
.

 AVALIAÇÃO DE HABILIDADE.


Esta fase será classificatória, todos os candidatos que participarem dela,
realizarão também a Avaliação de Conhecimento.



Serão convocados os candidatos habilitados/deferidos na fase de análise
curricular.



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.



A avaliação será on-line, utilizaremos a ferramenta do Teams, certifique-se que
a câmera esteja funcionando, assim como o áudio, dê preferência para o uso de
um notebook ou computador.



Pedimos para que os candidatos se organizem quanto a ferramenta, façam o
teste na mesma antes do horário determinado no processo.



O link será enviado para o e-mail cadastrado na área do candidato até o dia
06/09/2021 (em caso de divergência, entre em contato pelo e-mail
processoseletivo@mt.sebrae.com.br).



As competências que serão avaliadas são:
a) Foco no cliente;
b) Orientação a Inovação e Sustentabilidade;
c) Atuação colaborativa.
A forma de avaliação será:
MENÇÃO
EXCELÊNCIA

APLICA

ABAIXO DO
NECESSÁRIO

ESCALA DE AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS
CRITÉRIO
PONTUAÇÃO
Há plena indicação da presença da
competência pela significativa
9,1 – 10,0
frequência e/ou intensidade do
comportamento.
Há indicação da presença da
competência pela moderada
4,1 - 9
frequência e/ou intensidade do
comportamento.
Há pouca indicação da presença da
competência pela baixa frequência
1–4
e/ou intensidade do comportamento.

NÃO APLICA

A raridade ou ausência da evidência
indica que muito dificilmente a
competência está presente.

0



O valor máximo desta etapa será de 60 pontos, esta fase será classificatória e a
nota será individual.



A atividades acontecerá em grupo, porém a avaliação será individual.

CONVOCAÇÃO

Inscrição

Candidato

1

492393

Dário Douglas da Silva

2

492537

Debora Rejane Nascimento Adorno

3

501692

Everton Gomes dos Santos

4

492630

Flávia Cristina Geron Rocha

5

492511

Irislene Oliveira Alves

6

492522

Karoline Costa Souza

7

493464

Nágila Santos Januário

8

501405

Data

Hora

08/09/2021

14h00
(horário de
Cuiabá)

Vitória Margarida Dias dos Reis

No cronograma disponibilizado na retificação nº 04, havíamos informado que a
convocação seria na data de 06/09/2021, devido ao feriado de 07/09/2021
antecipamos a comunicação para hoje (03/09/2021) para que todos possam de
organizar da melhor forma.

