Processo Seletivo SEBRAE/MT nº 05/2020
Comunicado 03
16/03/2020

O Sebrae/MT informa, quanto aos requisitos necessários para a inscrição:



Preencha as informações com atenção e faça o upload de TODA a documentação necessária.
Serão necessários documentos de comprovação, que deverão ser anexados no ato da
inscrição, a saber:
o Comprovante de escolaridade – Graduação e Especialização.
o Cópia da CNH com data de validade vigente – não serão aceitos documentos com
validade vencida.



Certifique-se que os arquivos foram anexados com sucesso.



Todos os campos obrigatórios da inscrição deverão ser preenchidos, em especial a
descrição das atividades, que é forma que iremos analisar para verificar o atendimento ou
não dos requisitos quanto a experiência profissional.



A inscrição é de total responsabilidade do candidato.



Não haverá, por parte do Sebrae/MT, conferência/validação das informações fornecidas pelos
candidatos no ato da inscrição, sendo de inteira responsabilidade de cada candidato o correto
preenchimento das informações solicitadas, bem como a veracidade e fidedignidade.

Período de inscrição: 10/03/2020 até 25/03/2019 (encerrando ao 12h00)*
Espaço Ocupacional:

Analista Técnico II (Gerente)

Salário Fixo:

R$ 8.073,61

Gratificação de Função Gerencial:

R$ 2.465,63

Carga Horária:

40 horas semanais

Local de trabalho:

Alta Floresta/MT e região

Há possibilidade de surgir outras vagas com o
mesmo

perfil,

para

regiões

de

portes

semelhantes.
Quantidade de vagas:

01

Regime de contratação:

Contrato por tempo indeterminado.
Requisitos exigidos

Formação:



Superior completo, com diploma reconhecido pelo MEC.



Especialização em Gestão de Negócios e/ou Gestão em

ATENÇÃO: Os candidatos deverão inserir uma

Agronegócio

cópia dos diplomas de graduação E pós-

Sustentabilidade, e/ou Gestão Pública, completos com

graduação solicitados na vaga.

e/ou

Gestão

em

Agrobusiness,

e/ou

diploma reconhecido pelo MEC.
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Experiência profissional:

Gestão de Pessoas (peso 2,0);
o

O candidato deverá apresentar experiência em

Coordenação de pessoas para atingir os

cada uma das temáticas ao lado, tendo no

resultados estratégicos do negócio, por meio de

mínimo 6 meses de experiência.

projetos e atividades.
o

ATENÇÃO: essas experiências precisam ser
comprovadas,

assim,

quando

preencher



o

a

Gestão de conflitos.

Gestão de Projeto (peso 2,0);
Planejamento, gerenciamento, monitoramento e

inscrição, DESCREVA as atividades que você

avaliação de ações, programas e projetos para

realizava em cada uma das temáticas.

alcance de resultado estratégico

Serão pontuadas experiências conforme descrito

o

Relacionamento com Stakeholders

o

Gestão de recursos financeiros e análise de

ao lado:

indicadores para tomada de decisão



Acima de 1 ano – 2,0 pontos



Acima de 3 anos – 4,0 pontos

o

Gerenciamento de riscos e oportunidades que
impactam diretamente a base de clientes



Gestão de Negócio (peso 1,0);
o

Elaboração

e

execução

de

Planejamento

Estratégico,
o

Articulação e negociação com Órgãos Públicos
e Empresas Privadas,

o

Planejar e executar estratégias para acesso a
novos mercados,

o

Planejamento, desenvolvimento e consolidação
de parcerias;

o

Planejamento e execução de estratégias de
lançamento e consolidação de produto e
serviços no mercado de acordo com as
necessidades e demandas dos clientes

o

Acompanhamento e direcionamento de ações
comerciais, organização de fluxo e processos
de trabalho,

o

Identificação e proposta de soluções que tornem
os processos internos mais ágeis, escaláveis e
que gerem valor para os clientes

o

Promoção da satisfação da base de clientes em
toda a sua jornada, visando proporcionar a eles
a

melhor

experiência

de

atendimento

e

melhorias de resultados para seu negócio
Conhecimentos/Habilidades/Requisitos:



Liderança



Ambiente de negócios;



Gestão Estratégica;



Experiência do Cliente



Estratégias Omnichannel



Balance Score Card;



Cadeia de valor;



Empreendedorismo Inovador;
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Condições de trabalho



Realidade dos pequenos negócios do Brasil;



Inglês intermediário.



Disponibilidade para viagens;



Disponibilidade para residir em Alta Floresta;



Disponibilidade em trabalhar aos finais de semana.
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