PROCESSO SELETIVO PÚBLICO INTERNO 01/2021 - SEBRAE/GO
Comunicado sobre a terceira etapa: Entrevista Individual por Competência
1- Os candidatos habilitados na 2ª etapa de Análise Curricular e Documental serão submetidos à
3ª Etapa de Entrevista Individual por Competência, cuja realização será via videoconferência
por aplicativo Zoom.
2- O convite para a participação na reunião acontecerá minutos antes de seu início e será
encaminhado por e-mail à cada candidato. A equipe da Estilo Empresarial entrará em contato
com os candidatos para confirmar os e-mails de envio, se necessário.
3- A etapa da Entrevista Individual por Competências irá avaliar a aplicação das seguintes
competências:
a) Foco no Cliente: capacidade de gerar impacto positivo para os clientes, atendendo às suas
necessidades, por meio de soluções, ao mesmo tempo em que agrega valor ao negócio.
b) Orientação à Inovação: capacidade de conceber novas soluções e transformar novas ideias
em resultados competitivos para a empresa.
c) Atuação Colaborativa: capacidade de atuar de maneira colaborativa e integrada para
alcance dos resultados comuns.
4- A Banca Examinadora será composta por 3 (três) profissionais, sendo 1 (um) Coordenador e 2
(dois) técnicos especialistas no assunto, de acordo com os conhecimentos específicos exigidos
para cada perfil. O SEBRAE/GO poderá indicar 1 (um) técnico especialista para compor cada
Banca.
a) Cada examinador atribuirá uma nota conforme critério de avaliação abaixo:
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b) O resultado da entrevista individual por competência é a média aritmética das notas dos
membros da banca.
c) Serão eliminados os candidatos que obtiverem média aritmética inferior a 7,0 (sete) ou nota
igual à zero em sua avaliação.
5- No dia e horário da Entrevista Individual por Competência, o candidato deverá dispor de um
computador com câmera, que deverá permanecer ligada durante toda a entrevista pois será
gravada pela equipe da Estilo Empresarial Consultoria em Recursos Humanos Ltda.
6- Não será admitida a entrada na sala virtual de avaliação o candidato que se apresentar após o
horário estabelecido para o início da sua entrevista por competência.
7- Só será permitida a realização das entrevistas na respectiva data e horário divulgados pela Estilo
Empresarial Consultoria em Recursos Humanos Ltda neste comunicado. Não haverá segunda
chamada ou repetição da etapa.
8- Em hipótese alguma serão admitidas trocas de datas e/ou horários entre candidatos para
participação das entrevistas individuais por competência.
9- As entrevistas terão duração máxima de 40 (quarenta) minutos.
10- O candidato deverá estar desacompanhado(a) na realização da entrevista individual por
competência. Não será permitida a participação de pessoas alheias à entrevista.
11- Durante a entrevista individual por competência não será permitida consulta de qualquer
espécie.
12- O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização das entrevistas
individuais por competências como justificativa de sua ausência.
13- As entrevistas individuais por competência acontecerão nos dias 24 e 25/06/2021, nos
horários abaixo informados:

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO INTERNO - SEBRAE/GO
TERCEIRA ETAPA: ENTREVISTAS INDIVIDUAIS POR COMPETÊNCIAS
CANDIDATO

MATRÍCULA

DATA

HORÁRIO

Adriana de Souza Vettorazzo

202129319

24/06/2021

08:00

Cristiane Souza de Melo Vieira

202129299

24/06/2021

09:00

Edna Camara de Miranda Queiroz

202129316

24/06/2021

10:00

Eleuza Laura Marques Nunes Barreto

202129308

24/06/2021

11:00
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Leonora Silva Marques Bueno Azevedo

202129313

24/06/2021

13:00

Lidiane Gomes Silva

202129303

24/06/2021

14:00

Lorena Pinheiro de Bastos Moura

202129321

24/06/2021

15:00

Lorena Rodrigues de Oliveira Póvoa

202129306

24/06/2021

16:00

Marco Antônio Goianino de Moraes

202129302

24/06/2021

17:00

Marta Regina Alves

202129311

25/06/2021

10:00

Paulo Ernani Alves da Silva

202129293

25/06/2021

11:00

Priscila Vieira de Freitas Sousa

202129297

25/06/2021

14:00

Thalita Faria Dias

202129315

25/06/2021

15:00

Vinicius Faria Gonzaga

202129310

25/06/2021

16:00

Vinícius Martins Ribeiro

202129322

25/06/2021

17:00

14- O resultado da 3ª etapa – Entrevista Individual por Competências será informado aos
candidatos por e-mail e será publicado pela Estilo Empresarial Consultoria em Recursos
Humanos Ltda.
15- Demais informações sobre a Terceira Etapa (Entrevista Individual por Competências) deverão
ser verificadas no Comunicado 01/2021 do Processo Seletivo Interno do SEBRAE/GO.

Goiânia, 22 de junho de 2021.
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