Processo Seletivo SEBRAE Mato Grosso nº 06/2021
Convocação - 3ª Fase – Avaliação de Habilidade
14/10/2021
O SEBRAE Mato Grosso, altera a convocação dos candidatos para participar da 3ª fase
do Processo Seletivo 06/2021.
.

→ AVALIAÇÃO DE HABILIDADE.
•
•
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•

•
•
•
•

•
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Esta fase será individual
A convocação será da seguinte forma:
a) AN01 – os 3 candidatos classificados na avaliação de conhecimento
b) AN02 – os 8 candidatos classificados na avaliação de conhecimento.
A convocação para esta fase será realizada através do nº de inscrição e do nome
do candidato.
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, as informações das
competências que serão avaliadas estarão disponibilizadas no comunicado de
convocação.
Esta fase será classificatória, sendo definido no comunicado de convocação,
assim como a pontuação e as competências que serão avaliadas.
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.
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, poderemos utilizar algumas dessas ferramentas (Meet,
Skype e/ou Teams), certifique-se que a câmera esteja funcionando, assim como
o áudio, você deverá utilizar 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
18/10/2021 (em caso de divergência, entre em contato pelo e-mail
processoseletivo@mt.sebrae.com.br).
O Sebrae/MT poderá entrar em contato com os candidatos através dos canais
de comunicação.
1- Vaga AN01

•
•
•

Cada candidato terá até 3 horas para fazer a atividade.
Para realizar a prova o avaliador precisa ter acesso a tela do candidato.
Para realização da prova o candidato deve possuir instalado em seu computador
as seguintes aplicações:
a) Ferramenta para edição de Imagem;
b) Servidor HTTP de sua preferência ex: Apache ou Nginx
c) Software de edição de código de sua preferência

•

Esta fase valerá 50 pontos, que serão distribuídos conforme abaixo:

a) Habilidade com desenvolvimento Front-End - pontos – 15 pontos
b) Habilidade com desenvolvimento Back-End; - 15 pontos
c) Organização e utilização de padrões (Design patterns) - 5 pontos
d) Habilidade com publicação da aplicação – 10 pontos
e) Habilidade
com
versionamento e
disponibilização de
– 5 pontos (Obrigatório)

código

Participarão desta fase

1

Inscrição
512856

Candidato
Gabriel Valderlan da Silva Almeida

Data
19/10/2021

Hora
08h00

2

515710

Lucas Rafael Muniz Rondon

19/10/2021

14h00

3

514899

Mamedes Eronildes de Castro Junior

20/10/2021

08h00

2- Vaga AN02
•
•

Cada candidato terá até 1 hora para fazer a atividade.
Esta fase valerá 50 pontos, que serão distribuídos conforme abaixo
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Escolha dos canais (10pts);
Utilização do Budget (15 pts);
Argumentos de defesa do planejamento (5pts);
Assertividade do público-alvo (5 pts);
Adequação da estratégia ao cenário proposto (10 pts);
Criatividade (5 pts).

Participarão desta fase:
1
2
3
4
5
6
7
8

Inscrição
512867
513634
521456
519961
518762
522173
514794
513082

Candidato
Marielly Katiany da Silva Pereira Fonseca
Paola Cardoso Rocha
Luiza Borba Menezes
Matheus Ordakowski
Carlos Pereira Tomé Wichoski
Marianne Berigo Büttner Craici
Maria Clara Menezes de Souza
Kleberson Melo Barbosa de Campos

Data
19/out

20/out

Hora
08h00
09h30
11h00
14h00
08h00
09h30
11h00
14h00

