SEBRAE RIO GRANDE DO SUL
PROCESSO SELETIVO 010/2020
COMUNICADO 006/2020

Venha fazer parte do nosso time!
#SomosGreatPlaceToWork
#EmpreendedorismoQueTransforma

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Rio Grande do Sul – Sebrae RS –, entidade privada sem fins
lucrativos, por meio da área de Gestão de Pessoas, TORNA PÚBLICO o presente Comunicado para divulgar o que segue:
1. GABARITO E RESULTADO DEFINITIVO DA 3ª ETAPA - AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS
1.1. Tendo em vista que não foram interpostos recursos, em nada se altera o gabarito e o resultado preliminar da 3ª etapa,
divulgados pelo Comunicado 005, os quais restam ratificados como definitivos.
2. CONVOCAÇÃO PARA 4ª ETAPA – AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS (ENTREVISTA INDIVIDUAL E TESTE DE PERFIL
PESSOAL)
2.1. Após a conclusão da 3ª etapa, ficam convocados os candidatos abaixo relacionados para a realização da 4ª etapa – avaliação
de competências, a qual ocorrerá em 28/09/2020.
2.1.1. A entrevista individual será realizada por meio da plataforma Google Meet, sendo de responsabilidade do candidato
providenciar previamente dispositivo eletrônico, acesso de qualidade à internet, assim como seu registro na plataforma
determinada, visando possuir um acesso para a entrevista. O horário de início da entrevista de cada candidato está estipulada na
tabela abaixo:
CANDIDATOS CONVOCADOS

*

NOTA AV. CONHEC.

HORÁRIO
ENTREVISTA
INDIVIDUAL

1.

BRUNO MIRANDA DE OLIVEIRA

77,30

17:30:00

2.

MARCELO MENDES*

69,30

16:30:00

3.

RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES

80,60

18:00:00

Candidato inscrito em mais de um processo seletivo - horário unificado

2.2. Ficam convocados os candidatos acima relacionados para envio de seu vídeo currículo a partir das 9h do dia 18/09/2020 até
às 12h do dia 21/09/2020. Para tanto, cada candidato deverá acessar sua área do candidato, no site www.objetivas.com.br, clicar
no campo “mais informações”, e no formulário específico, enviar seu VÍDEO CURRÍCULO, em formato MP4, de no máximo cinco
minutos. No vídeo currículo, o candidato deverá apresentar todas as informações que julgar relevantes, falar sobre dados
profissionais e pessoais, como por exemplo, nome, formação escolar, experiências, cursos, interesses, lazer, etc.
2.3. No dia 25/09/2020, a partir das 9h, a Objetiva Concursos entrará em contato com os candidatos através do e-mail e/ou
telefone que constam no cadastro do candidato, a fim de confirmar os contatos para o envio do link da entrevista, bem como para
envio do formulário do teste de perfil pessoal. Os candidatos deverão ficar atentos aos seus telefones e e-mails, para fins de
informar o contato para o qual deverá ser enviado o link da entrevista e o formulário do teste de perfil pessoal, o qual deverá ser
devolvido preenchido até o horário de início da entrevista.
2.4. A atualização dos dados de contato na área do candidato, o envio do vídeo currículo e o formulário do teste de perfil pessoal
preenchido é de responsabilidade exclusiva do candidato. A solução para quaiquer problemas de acesso e cadastro à área do
candidato deverá ser requisitada via Fale Conosco, antes do horário estabelecido para o início do evento que depende da
respectiva plataforma.
2.5. O candidato receberá o link para a sala de identificação, via Google Meet, no meio de contato informado pelo candidato quando
do contato realizado, nos termos do item 2.3, 20 minutos antes do horário marcado para o início da sua Entrevista Individual.
Recomenda-se que antes deste horário, o candidato já tenha se acomodado em local silencioso e com boa luminosidade, assim
como preparado o dispositivo eletrônico para a realização da entrevista. Caso for utilizar Smartphone, deixe-o em posição fixa, na
horizontal.
É de responsabilidade do candidato acompanhar as informações nos sites até o final deste processo seletivo.
Porto Alegre, 17 de setembro de 2020.

Realização
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