Processo Seletivo SEBRAE/MT nº 01/2020
Comunicado 11
Resultado Final – 2ª chamada
04/02/2020



O Sebrae/MT informa o resultado final do processo seletivo 01/2020.
Cada etapa do processo seletivo teve um peso diferente, a saber:
Etapa
1ª
2ª

Procedimento
Avaliação de
Conhecimento
Entrevista
Individual por
Competência

Eliminatória/Classificatória

Peso

Pontuação
Máxima

Total

Classificatória

1

37

37

Classificatória e Eliminatória

3

30

90

Total

127



Foi eliminado do processo seletivo o candidato que não obteve o mínimo de 60% (18 pontos) da
entrevista individual por competência.



A nota final no processo seletivo foi o somatório das 2 fases – Avaliação de Conhecimento e Entrevista
Individual por Competência.



Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver:

a) Maior nota na Entrevista Individual por Competência;
b) Maior nota na prova Objetiva;
c) Maior idade.


O resultado final do Processo Seletivo será divulgado por meio de lista nominal em ordem de
classificação, constando a nota, Avaliação de Conhecimentos e da Entrevista Individual por
Competência, e a classificação final, na data definida no Cronograma.



Os candidatos selecionados serão convocados pelo Sebrae/MT para comprovar os requisitos e
demais procedimentos de admissão, obedecendo ao número de vagas oferecidas.



Os candidatos classificados remanescentes comporão um banco de reserva, pelo prazo de até 1 (um)
ano, podendo ser prorrogável por igual período a critério do Sebrae/MT, a contar do resultado final
deste Processo Seletivo, por ordem de classificação final, que poderão ser convocados em caso de:

a)
b)
c)

Desistência dos primeiros classificados ou
Demissão dos primeiros colocados ou
Abertura de novas vagas.



Os candidatos remanescentes do processo seletivo permanecem no Banco de Candidatos, em ordem
de classificação no Processo Seletivo e poderão ser chamados durante o período de validade do
processo. Os candidatos podem ser chamados nos casos de desistência, ou desclassificação de
candidato selecionado, bem como para reposição da vaga ou preenchimento de nova vaga na qual
seja exigido perfil semelhante ou compatível.



Aproveitamos para informar que no comunicado 01 consta a seguinte informação:
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Em caso de necessidade os candidatos classificados remanescentes na 1ª fase (avaliação de conhecimento)
poderão ser chamados para participar de uma segunda chamada para a 2ª fase (Entrevista Individual por
Competência), se houver necessidade (mesma vaga e perfil), neste caso serão convocados os próximos 05
(cinco) candidatos classificados na 1ª fase, conforme ordenamento de nota. Se realizada a segunda chamada,
será divulgado via site e/ou encaminhada a informação via e-mail informado na ficha de inscrição.


O Sebrae/MT altera para:

Em caso de necessidade os candidatos classificados remanescentes na 1ª fase (avaliação de conhecimento)
poderão ser chamados para participar da Entrevista Individual por Competência, se houver necessidade
(mesma vaga e perfil), neste caso serão convocados os próximos 05 (cinco) candidatos classificados na 1ª
fase, por chamada, conforme ordenamento de nota e necessidade do Sebrae/MT. Se realizadas as
chamadas, será divulgado via site e/ou encaminhada a informação via e-mail informado na ficha de inscrição.
Reforçamos que estas chamadas são de acordo com as necessidades e critérios do Sebrae/MT.
Lembramos que:


Os candidatos NÃO poderão solicitar revisão/esclarecimento do resultado publicado.

RESULTADO 2ª FASE

Candidato

.

1
4
2
3
5

Fabio Fernando da Silva
Samir Carneiro Lírio de Almeida
Kézia Maria Gomes Pedroso
Margareth Paesano da Cunha
Ana Caroline De Moraes Brandão

Entrevista
Individual por
Competência

Situação

23,5
20,0
17,5
16,5
15,5

Classificado
Classificado
Classificado
Eliminado
Eliminado

RESULTADO FINAL

Candidato

Avaliação de
Conhecimentos

Entrevista
Individual por
Competência
(Peso 3)

Resultado

Situação

Fabio Fernando da Silva
1
4 Samir Carneiro Lírio de Almeida
Kézia Maria Gomes Pedroso
2
Margareth Paesano da Cunha
3
5 Ana Caroline De Moraes Brandão

29,5
29,5
29,5
29,5
28,5

70,5
60
52,5
49,5
46,5

100,0
89,5
82,0
79,0
75,0

Classificado
Classificado
Classificado
Eliminado
Eliminado
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