Processo Seletivo SEBRAE Mato Grosso nº 01/2021
RETIFICAÇÃO - Convocação - 3ª Avaliação Coletiva
05/07/2021
O SEBRAE Mato Grosso, convoca os candidatos para participar da 3ª e 4ª fases do
Processo Seletivo 01/2021.
 AVALIAÇÃO DE HABILIDADE.










Serão convocados até os 20(vinte) primeiros candidatos por cargo/vaga, cuja
nota da prova for igual ou superior a 50% (cinquenta por cento), ou seja,
as 20(vinte) maiores notas.
Os candidatos aprovados nesta fase terão seus nomes divulgados no site do
SEBRAE/MT. Sendo estes convocados para a próxima fase (entrevista).
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 e 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 do e-mail.
O não comparecimento a esta fase será considerada desistência e o candidato
será desclassificado.
Nesta fase os candidatos convocados deverão encaminhar um pitch de até
01(um) minuto, se apresentando e informando o porquê quer fazer parte do
SEBRAE/MT, o mesmo deverá ser encaminhado para o e-mail:
processoseletivo@mt.sebrae.com.br, poderá ser através de um link de
compartilhamento.



As entrevistas serão realizadas conforme data e horário publicado, os
candidatos deverão acompanhar o site do Sebrae/MT e do IBGP para ter
ciência do dia e horário de sua entrevista.



A plataforma utilizada será o Zoom, o candidato deverá certificar-se de que
possui um computador com câmera e áudio funcionando para realizar a
entrevista individual por competência.



O link será encaminhado por e-mail até o dia 05/07/2021, esteja atento ao email cadastrado na inscrição, verifique no spam e lixo eletrônico.




O valor máximo desta fase será de 30 pontos.
As competências que serão avaliadas são:
a) Foco no cliente;
b) Orientação a Inovação e Sustentabilidade;
c) Atuação colaborativa.

MENÇÃO
EXCELÊNCIA

APLICA
ABAIXO DO
NECESSÁRIO
NÃO APLICA

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.
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0
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