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COMUNICADO - ABERTURA 
Processo Seletivo de TRAINEE nº 01/2015  

 
          O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima – 
SEBRAE/RR comunica a abertura, no período de 15 a 29 de julho de 2015, das 
inscrições para o Processo Seletivo do Programa de Trainee – 2015 destinado a 
selecionar profissionais RECÉM-GRADUADOS com até 3 (três) anos de formado 
(nível superior) e diferencial significativo de competências técnicas e 
comportamentais, aptos a serem preparados para atuar nos projetos e processos 
no SEBRAE/RR. 
          O SEBRAE/RR em conformidade com a lei nº 8.029/90, art. 8º, bem como o 
art. 2º do Decreto nº 99.570/90, possui natureza jurídica de “serviço social 
autônomo” sendo, portanto, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos 
e de interesse público. 
          O presente processo seletivo público é realizado visando a publicidade e a 
transparência dos atos dessa entidade. Cabe lembrar que a presente seleção 
não se trata de concurso público, previsto no Art. 37, II da CF assim como a lei 
8.112/90; trata-se de processo simplificado no qual são considerados os 
princípios norteadores da Administração Pública, imbuídos no “caput” do art. 37 
da CF. 
 
1. INFORMAÇÕES PRELIMINARES 
 
1.1 O processo seletivo será realizado pelo Instituto Euvaldo Lodi – IEL/RR e 
destina-se a recrutar e selecionar profissionais recém-formados – TRAINEE, 
conforme descrito no item 2 deste Comunicado. 
 
1.2 O Programa de Trainee do SEBRAE/RR objetiva incentivar profissionais com 
potencial e diferencial significativo de competências técnicas e humanas, aptos a 
serem preparados para o ingresso na carreira de ANALISTA TÉCNICO, alinhada 
aos princípios e metas estratégicas do SEBRAE/RR.  
 
1.3 Os candidatos selecionados e contratados poderão trabalhar como Trainee no 
SEBRAE/RR, durante 12 (doze) meses podendo o contrato ser renovado por igual 
período. 

 
1.4 Todas as etapas acontecerão na cidade de Boa Vista. 

 
1.5 Poderão participar do processo seletivo candidatos graduados, tendo 
concluído nível superior até trinta e seis meses antes do dia da publicação deste 
Comunicado em 15 de julho de 2015, contados da data de colação de grau, 
nos cursos definidos no item 2 deste Comunicado. 

 
1.6 A jornada de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais. 

 
1.7 O detalhamento do Programa de Formação e Desenvolvimento está 
detalhado no item 10 deste Comunicado. 
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1.8 O salário será de R$ 2.038.63 (Dois mil e trinta e oito reais e sessenta e 
três centavos).  
 
1.9 O SEBRAE/RR oferece um pacote de benefícios fixos:  

a. Seguro de vida em grupo; 
b. Assistência médica (apenas para titular); 
c. Previdência privada; 
d. Auxílio alimentação (R$ 862,00); 
e. Auxílio funeral; 
f. Auxílio odontológico; 
g. Licença maternidade 180 dias; e, 
h. Vale transporte. 
 

1.10 O SEBRAE/RR oferece um pacote de benefícios flexíveis (R$ 422,00): 
a. Auxílio creche/maternal; 
b. Auxílio babá 
c. Auxílio educação; 
d. Auxílio medicamentos; 
e. Auxílio refeição; e,  
f. Auxílio qualidade de vida – saúde laboral. 

 
1.11 O quadro de vagas disponível para preenchimento é de 13 (Treze) vagas. 
Uma das vagas será destinada os candidatos com deficiência 
 
1.11.1 “Os candidatos com deficiência, conforme estabelecido pelo Decreto 
Federal n.º 3.298, de 20/12/1999, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004, poderão, nos termos do presente Comunicado, concorrer a todas as 
vagas em igualdade com os demais candidatos. 

 
1.12 A contratação dos selecionados será por prazo determinado de 01 (um) ano, 
podendo ser renovado uma única vez por igual período. 

 
1.13 Após o período de 24 (vinte e quatro) meses o contrato poderá tornar-se por 
tempo indeterminado, a depender:  

 
a. De vagas de Analista Técnico I, disponíveis no quadro de pessoal, caso 

haja necessidade da instituição, e poderão ser preenchidas pelos demais 
classificados na sequência do ranking. 

 
b. Da classificação do Trainee no ranking final do programa. Os primeiros 

classificados poderão ingressar na carreira de analista.  
 

1.14 O ranking de classificação é resultado do desempenho do Trainee 
constatado nas avaliações formativas e somativas integrantes do Programa de 
Trainee ao longo de 12 meses, são elas: Avaliação das sistematizações do 
conhecimento pela Universidade Corporativa SEBRAE, Avaliação periódica de 
competências e Avaliação dos Planos de Trabalho pelos gerentes, Avaliação do 
Perfil Geral dos Trainees pelo Comitê estratégico e Avaliação do Projeto de 
Melhoria ou Inovação pelas bancas examinadoras da UGP-SEBRAE/RR. 
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1.15 Em qualquer uma das etapas do programa, o Trainee poderá ser desligado, 
a depender: 

 
a) Do aproveitamento apresentado ao final de avaliação – abaixo de 75% 

(setenta e cinco por cento) e ou; 
 

b) Da inadequação ao perfil exigido pela instituição, no decorrer de qualquer 
uma das etapas. 

 
2. PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS  

 

Código da Vaga 
 

Unidade de Atuação 
 

Nível Superior-
Graduação (pré-

requisito) 
Vagas 

UPUA 01 
UPUA – Unidade de 
Projetos Urbanos e 
de Atendimento. 

Administração 

02 (duas) Contabilidade 

Economia 

UMC 01 
UMC – Unidade de 
Marketing e 
Comunicação. 

Comunicação Social 
com Habilitação em 
Jornalismo 

01 (uma) 

Comunicação Social 
com Habilitação em 
Publicidade e 
Propaganda 

Marketing 

Relações Públicas 

UGE 01 
UGE - Unidade de 
Gestão Estratégica. 

Economia.  
01 (uma) 
Planejamento 
Estratégico. 

Relações 
internacionais.  

Administração. 

UPE 01 
UPE – Unidade de 
Projetos Estratégicos 

Economia.  
02 (duas) 

Administração. 

UAF 01 
UAF – Unidade de 
Administração e 
Finanças. 

Administração 
02 (duas)  
01 manutenção 
predial 
01 Financeiro 

Engenharia Civil 

Ciências Contábeis  

Economia  
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UGP 01 
UGP – Unidade de 
Gestão de Pessoas 

Administração 

02 (duas)  
01 
(Administração 
de Pessoas) 
01 (Gestão de 
Pessoas) 

Contabilidade 

UTGER 01 
UTGER – Unidade 
Técnica Geral 

Marketing 

02 (duas) 
Administração 

Contabilidade 

Economia 

UGOC 01 

UGOC – Unidade de 
Gestão 
Orçamentaria, 
Contabilidade e 
Controle. 

Contabilidade 01 (uma) 

Total de Vagas 13 

 
 
2.1 Ano de conclusão: até trinta e seis meses antes da publicação deste 
Comunicado, a partir da data de colação de grau. 
 
2.2 Os candidatos deste processo (Trainee) que não forem aprovados para as 
vagas supramencionadas integrarão o cadastro de reserva do SEBRAE-RR, 
podendo ser chamados de acordo com a necessidade do SEBRAE/RR, 
obedecendo a ordem de classificação por vaga. 
 
2.3 O cadastro de reserva terá validade de 01 (um) ano podendo ser prorrogado 
por mais 01 (um) ano, a critério do próprio SEBRAE-RR. 
 
2.4 Diploma em curso de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação 
– MEC e/ou Declaração de Conclusão de Curso. 
 
3. DA INSCRIÇÃO 

 
3.1 Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá certificar-se de que preenche 
todos os requisitos exigidos para a vaga. Uma vez efetivada a inscrição, não será 
permitida a sua alteração. 

 
3.2 É vedada a inscrição condicional, a extemporânea, a via postal, a via fax ou a 
via correio eletrônico. 
 
3.3 Para efetuar a inscrição, é imprescindível o número de Cadastro de Pessoa 
Física (CPF) do candidato. 

 
3.4 O candidato interessado em participar do Processo Seletivo deverá acessar o 
endereço www.ielrr.org.br, no período entre 15 a 29 de julho de 2015 no horário 
das 08h00 as 12h00 e das 14h00 as 17h59, e preencher o “formulário de 
inscrição”, anexo II. 

 
 

http://www.ielrr.org.br/
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3.5 A inscrição apenas será efetivada mediante entrega da documentação 
mencionada no item 5.2.1 no IEL/RR, situado a Av. Capitão Júlio Bezerra, 
363 – Centro, no horário comercial de 08h00 as 12h00 e 14h00 as 17h59 do 
dia 15 a 29 de julho de 2015. 
3.6 Após a análise da documentação será divulgada a relação de candidatos 
inscritos, com as respectivas classificações. 

 
3.7 O IEL/RR e o SEBRAE/RR não se responsabilizarão por inscrição não 
recebida por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento de linhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a transferência de dados. 

 
3.8 As informações prestadas no ato da inscrição serão de inteira 
responsabilidade do candidato, dispondo o SEBRAE/RR do direito de excluir 
deste processo seletivo aquele que não preencher, em sua totalidade, os dados 
solicitados de forma completa e correta. 

 
4. DOS PROCEDIMENTOS PARA SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO 
ESPECIAL.  

 
4.1 O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das 
provas deverá indicar, na solicitação de inscrição, os recursos especiais 
necessários e, ainda, enviar, até o dia 22 de julho de 2015, impreterivelmente, 
para a Coordenação do IEL/RR, através do preenchimento do ANEXO IV - 
FORMULÁRIO PEDIDO DE ATENDIMENTO ESPECIAL pelo e-mail: 
trainee2015@ielrr.org.br, cópia simples do RG e CPF e laudo médico (original ou 
cópia autenticada em cartório) que justifique o atendimento especial solicitado. 
Após esse período, a solicitação será indeferida. 

 
4.2 O fornecimento do laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e 
da cópia simples do RG e CPF, por qualquer via, é de responsabilidade exclusiva 
do candidato. O IEL/RR não se responsabiliza por qualquer tipo de extravio que 
impeça a chegada do laudo a seu destino. 

 
4.3 A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das 
etapas presenciais deste processo seletivo, além de solicitar atendimento especial 
para tal fim, deverá encaminhar certidão de nascimento da criança para a 
Coordenação do IEL/RR, pelo e-mail trainee2015@ielrr.org.br, até o dia 22 de 
julho de 2015, e levar um acompanhante, que ficará em sala reservada para essa 
finalidade e que será responsável pela guarda da criança. A candidata que não 
levar acompanhante não realizará as etapas presenciais do processo seletivo. 

 
4.4 Caso a criança ainda não tenha certidão de nascimento emitida, esta poderá 
ser substituída por documento emitido pelo médico obstetra que ateste a data 
provável do nascimento.  

 
4.5 Nem o IEL/RR nem o SEBRAE/RR disponibilizarão acompanhante para 
guarda de criança. 

mailto:trainee2015@ielrr.org.br
mailto:trainee2015@ielrr.org.br
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4.6 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) e a cópia simples  
do RG e CPF valerão somente para este Processo Seletivo, não serão devolvidos 
e não serão fornecidas cópias dessa documentação. 

 
4.7 A relação dos candidatos que tiveram o seu atendimento especial deferido 
será divulgada na Internet, no endereço eletrônico www.ielrr.org.br. 

 
4.8 A solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios de 
viabilidade e de razoabilidade. 

 
4.9 A relação dos candidatos que tiveram o seu pedido deferido tanto para o 
atendimento especial quanto para os candidatos deficientes, estarão disponíveis 
no endereço: www.ielrr.org.br, além da divulgação dos locais e horários das 
etapas presenciais. 

 
5. DAS ETAPAS DA SELEÇÃO 

 
5.1 O Processo Seletivo constará de 03 (três) etapas, conforme a seguir: 

 
5.2 Análise curricular: Na primeira etapa é realizada uma análise curricular, que 
levará em consideração os pré-requisitos necessários, como área de formação e 
tempo de graduação, conforme pontuação definida no programa do Trainee, 
considerada eliminatória.  
 
5.2.1 A documentação deverá ser entregue em envelope lacrado, que 
corresponderá à comprovação das informações inseridas no portal do Anexo II. O 
mesmo deverá ser impresso e suas comprovações apresentadas em cópia 
simples. O candidato deverá apresentar o comprovante de escolaridade, 
declarado no momento da inscrição, (Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão da graduação) relativo ao curso informado       no      formulário     de 
inscrição, que deverá registrar data de conclusão do curso dentro do período 
definido no subitem 2.1. 
 
5.2.2 Os critérios curriculares são definidos conforme pontuação a seguir, a 
perfazer uma pontuação máxima no valor total de 100 (cem) pontos: 
 

INSTRUMENTO 
PONTUAÇÃO 

(máxima) 
FORMATO 

Graduação 15 - cada Máximo duas 

Pós-graduação completa 15  Máximo uma 

Pós-graduação em curso 9 
Máximo uma, com CH mínima cursada de 
50% da CH total 

Artigo científico publicado em 
revista – Com registro oficial  

8 – cada Máximo dois 

Artigo científico apresentado em 
evento 

6 – cada Máximo dois 

Cursos concluídos pelo SEBRAE 2,5 – cada Máximo quatro – CH mínima de 20h 

Cursos concluídos por outras 
origens 

1 – cada Máximo dois – CH mínima de 20h 

Curso concluído pela Fundação 
Nacional da Qualidade – FNQ 

6 Máximo um - CH mínima de 20h 

 

http://www.ielrr.org.br/
http://www.ielrr.org.br/
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5.3 DA AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 
 
5.3.1 Avaliação de conhecimentos: tem o caráter eliminatório e classificatório e 
será realizada por meio da avaliação de conhecimentos, com prova objetiva e 
redação. 
 
5.3.2 O IEL/RR realizará esta etapa, por meio da aplicação presencial, na cidade 
de Boa Vista.  

 
5.3.3 A avaliação de conhecimentos terá o valor total de 100 (cem) pontos, sendo 
60%(sessenta por cento) das provas objetivas e 40% (quarenta por cento) da nota 
de redação. Para classificação nessa etapa, o candidato deverá obter no mínimo 
30% (trinta por cento) de acertos em cada uma das provas objetivas de 
Conhecimentos Gerais, Empreendedorismo, Raciocínio Lógico, Micro e Pequenas 
Empresas – MPEs e Redação, será constituída por:  
 
 

  
5.3.4 A redação será composta de no máximo 30 (trinta) linhas e terão por 
finalidade avaliar o conhecimento sobre o tema, a capacidade de expressão na 
modalidade escrita e uso das normas do registro formal, culto da língua 
portuguesa. 
 
5.3.5 Somente serão corrigidas 30 (trinta) redações por vagas dos candidatos que 
obtiverem pontuação de 60% (sessenta por cento) das provas objetivas. 

 
5.3.6 Os candidatos serão ordenados em ordem decrescente das notas obtidas 
na prova.   
 
5.3.7 Será eliminado o candidato não selecionado na forma do subitem 9.1.1. 

 
 
 
 

 
AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS 

 

QUESTÕES PESO 
NOTA 
FINAL 

Prova 
Objetiva 

Conhecimentos Gerais: Economia, Política, Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Responsabilidade Socioambiental, 
Sustentabilidade e Informática, Gestão de Projetos -   
PMBOK® Guide 

20 1,5 30 

Empreendedorismo 05 2,0 10 

Lei n°. 123/06 e suas atualizações até a data da 
publicação do Comunicado. 

10 1,5 15 

Prova de Raciocínio Lógico 05 1,0 
 

05 
 

 
Redação Recursos de Linguagem, Aspectos Argumentativos, 

Estrutura do Texto e Aspectos Gramaticais. 
- - 40 

TOTAL 40 - 100 
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5.3.8 Para aprovação final, considerando as notas da prova objetiva, os 
candidatos deverão obter a média final de 60% (sessenta por cento). 

 
5.3.9 As informações sobre local e horário de aplicação da avaliação de 
conhecimentos estarão disponíveis no site do IEL/RR, no endereço eletrônico: 
www.ielrr.org.br em 13 de agosto de 2015.  
 
5.3.10 As provas objetivas serão aplicadas em 23 de agosto de 2015. 

  
5.3.11 A avaliação de conhecimentos terá a duração de, no máximo, 04 (quatro) 
horas.  
 
5.3.12 Será de responsabilidade exclusiva do candidato em buscar as   
informações referentes a horário e local de aplicação da avaliação de 
conhecimentos no site do IEL/RR, endereço eletrônico: www.ielrr.org.br. 
 
5.3.13 O resultado final nas provas objetivas será divulgado por meio de lista 
nominal, constando as notas dos candidatos, e estarão disponíveis no site do 
IEL/RR, no endereço eletrônico: www.ielrr.org.br, a partir de 14 de setembro de 
2015. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar os resultados. 
 
5.3.14 O gabarito das questões da Avaliação de Conhecimentos será divulgado 
no site do IEL/RR – www.ielrr.org.br, conforme cronograma estabelecido no 
Anexo I deste Comunicado 01/2015. 
 
5.3.15 Conteúdo Programático 

 
5.3.15.1 Conhecimentos Gerais/ Atualidades: Domínio de tópicos atuais e 
relevantes de diversas áreas, tais como Economia, Política, Ciência, Tecnologia e 
Inovação, Empreendedorismo, Responsabilidade Socioambiental, 
Sustentabilidade, Informática e Gestão de projetos referência PMBOK® Guide. 
5.3.15.2 Micro e Pequenas Empresas no Brasil: Legislação, atualidades, políticas 
públicas, realidade das micro e pequenas empresas, políticas de apoio às micro e 
pequenas empresas, mecanismos de apoio às exportações. Lei n°. 123/06 e suas 
atualizações até a data da publicação do Comunicado. 
5.3.15.3 Empreendedorismo: Perfil empreendedor, atitudes que compõem o perfil 
empreendedor, o que é empreendedorismo, tipos de empreendedorismo, perfil do 
empreendedor x não empreendedor, desenvolvendo o intra-empreededorismo 
corporativo, recursos para criação de novos empreendimentos. 
5.3.15.4 Raciocínio Lógico: Conceitos básicos de raciocínio lógico: proposições; 
valores lógicos das proposições; sentenças abertas; número de linhas da tabela 
verdade; conectivos; proposições simples; proposições compostas. Tautologia. 
Operação com conjuntos. 

 
 
 
 
 
 

http://www.ielrr.org.br/
http://www.ielrr.org.br/
http://www.idort.com/
http://www.idort.com/
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5.4 DA ENTREVISTA TÉCNICA 

 
5.4.1 Entrevista Técnica: tem o caráter classificatório, sendo realizada por meio 
de banca examinadora, composta por 04 (quatro) membros, sendo 2 (dois) 
vinculados ao SEBRAE/RR e 2 (dois) vinculados ao IEL/RR. A entrevista técnica 
será filmada. 

 
a) Serão convocados para etapa de Entrevista Técnica os candidatos 

classificados na Avaliação de Conhecimentos. 
 

b) Os candidatos serão avaliados, individualmente, pelo corpo técnico do 
IEL/RR, composto por (01) um psicólogo e (01) profissional de Gestão de 
Pessoas, e acompanhado por 02 (dois) técnicos do SEBRAE/RR.  
 

c) Na entrevista Técnica serão considerados os seguintes critérios de 
pontuação abaixo 

  

Critérios  Pontuação 

Demonstração de conhecimentos 2,5 pontos 

Emprego adequado da linguagem 2,5 pontos 

Articulação do raciocínio 2,5 pontos 

Segurança e argumentação 2,5 pontos 

TOTAL 10 pontos 

 
  

d) A Entrevista Técnica valerá 10 (dez) pontos.  
 

e) Para a classificação será considerada a média das avaliações realizada 
pela banca examinadora, composta por 04 (quatro) membros. 

  
f) As datas e horários correspondentes serão comunicados por meio do site 

do IEL/RR www.ielrr.org.br. A Entrevista Técnica, será realizada na Rua 
Governador Aquilino Mota Duarte,1771 São Francisco – Ideias Centro 
Empresarial.  
 

5.4.3 As notas obtidas na entrevista técnica irão compor a média final do processo 
seletivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ielrr.org.br/
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6. DA CONTRATAÇÃO 

 
6.1 O candidato deverá apresentar toda a documentação com cópias 
autenticadas solicitada pelo SEBRAE/RR, quando da sua convocação para 
admissão.  
 
6.2 O candidato que deixar de apresentar, por ocasião da convocação, a 
documentação exigida para admissão e no período determinado pelo 
SEBRAE/RR, estará automaticamente eliminado do processo seletivo. 
 
6.3 O candidato deverá estar em dia com as obrigações eleitorais. 
 
6.4 Estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo 
masculino. 
 
6.5 Não possuir condenação criminal vigente que o impossibilite de exercer a 
função, achando-se no pleno exercício de seus direitos civis e políticos. 
 
6.6 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
 
6.7 Deverá apresentar os documentos conforme a seguir: 
 

a) CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
 

b) 02 Fotos 3 x 4 (uma p/ pasta funcional e outra para o crachá); 
 

c) Exame Pré-Admissional 
 

d) Cópia do Título de Eleitor; 
 

e) Cópia da Carteira de Identidade; 
 

f) Cópia do CPF; 
 

g) Cópia do cartão do SUS; 
 

h) Cópia da certidão de nascimento (solteiro); 
 

i) Cópia da certidão de casamento; 
 

j) Se casado (a) trazer cópia da carteira de identidade, CPF, cartão do SUS 
do cônjuge ou companheiro; 
 

k) Cópia da carteira de identidade, CPF, cartão do SUS, dos filhos (maiores 
de 18 anos); 
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l) Cópia da certidão de nascimento e cartão do SUS (filhos menores de 18 
anos); 
 

m) Caderneta de vacinação (somente para os filhos menores de 05 anos); 
 

n) Cópia do Cartão de PIS ou PASEP; 
 

o) Comprovante de Escolaridade; 
 

p) Carteira do Conselho ou Declaração do Conselho de Entidade de Classe 
correspondente; 

 
q) Comprovante de residência 

 
r) Número de conta corrente em um dos respectivos bancos (Banco do Brasil 

ou Caixa Econômica); 
 

s) Curriculum vitae; 
 
 

7. DOS RECURSOS 
 

7.1 O prazo de interposição de recursos em todas as fases, será de 2 (dois) dias 
úteis, contados a partir da data da divulgação do resultado no site do IEL 
www.ielrr.org.br. 

 
7.2 Para interpor recursos, o candidato deverá enviar suas razões por meio do e-
mail trainee2015@ielrr.org.br nas datas previstas conforme cronograma do 
referido processo seletivo e deverá usar formulário próprio conforme anexo III, 
respeitando as respectivas instruções. 
 
7.3 O recurso deverá identificar o ponto que suscitou a dúvida, ser objetivo, 
fundamentado e tempestivo. Será indeferido preliminarmente o recurso que: 

 
a) Estiver incompleto; 

 
b) Não apresentar argumentação lógica e consciente; 
 

c) For protocolado e enviado fora do prazo; 
 

d) For encaminhado para endereço diferente do estabelecido; 
 

e) Cujo teor desrespeite a banca examinadora e equipe técnica responsável 
pela condução do processo seletivo. 

 
7.4 O recurso não poderá conter, em outro local que não o apropriado, qualquer 
palavra ou marca que o identifique, sob pena de ser sumariamente indeferido. 

 
 
 

http://www.idort.com/
mailto:trainee2015@ielrr.org.br
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7.5 Se do exame de recursos resultarem em anulação de item integrante das 
provas objetivas, a pontuação correspondente a essa questão será atribuída a 
todos os candidatos, independentemente de terem recorrido. Se houver alteração,  
por força de impugnações, de gabarito oficial preliminar de questão integrante das 
provas objetivas, essa alteração valerá para todos os candidatos, 
independentemente de terem recorrido. 
 
7.6 Todos os recursos serão analisados e das questões anuladas/alteradas serão 
apresentadas justificativas referentes ao gabarito da avaliação de conhecimentos.  
 
7.7 A divulgação se dará no endereço eletrônico www.ielrr.org.br, quando da 
publicação do gabarito definitivo.  

 
7.8 Não será aceito recurso via postal, via fax, ou, ainda, fora do prazo estipulado 
para a sua interposição. 
 
7.9 Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos ou 
recurso de gabarito oficial definitivo. Não serão fornecidas respostas a recurso de 
recurso. 
 
8. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

 
8.1 Em caso de empate terá preferência o candidato que: 

 
a) Com maior pontuação na Avaliação de Conhecimentos; 

 
b) Com maior pontuação na Entrevista Técnica (técnico-situacional); 

 
c) Se persistir o empate, terá preferência o candidato com maior idade. 

 
 
9. DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

 
9.1 A nota final no Processo Seletivo será a nota obtida na Analise curricular mais 
a Avaliação de Conhecimentos que compreende as provas objetivas, redação e 
Entrevista Técnica, conforme critérios expostos no item 5 deste Comunicado.  
 
9.1.1 A nota final do processo seletivo será definida pelo somatório das 3 (três) 
etapas dívidas por 2 (dois). 
 
9.1.2 O candidato que não obtiver pontuação superior ou igual a 60% (sessenta 
por cento) em todas as provas da etapa de avaliação de conhecimentos será 
desclassificado.  

 
9.2 O resultado final do Processo Seletivo será por meio de lista nominal, 
constando a classificação final de todos os candidatos após interposição de 
recurso, e estará disponível no site do IEL/RR www.ielrr.org.br, em 04 de outubro 
de 2015. 

 
 

http://www.idort.com/
http://www.idort.com/
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9.3 Serão convocados para contratação os 13 (treze) primeiros colocados, de 
acordo com a lista nominal em ordem decrescente.  Os demais candidatos 
classificados, somente serão convocados de acordo com a necessidade do 
SEBRAE/RR.  
 
10. DETALHAMENTO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
 
10.1 Programa de Formação e Desenvolvimento dos Trainees 
 
A Formação e o Desenvolvimento dos Trainees fundamentam-se nas três 
dimensões da concepção integrada de educação consideradas pela UNESCO 
essenciais na formação dos profissionais do século XXI: Aprender a Conhecer, 
Aprender a Ser e a Conviver e Aprender a Fazer. 
 
Neste sentido, as atividades do Programa adotam metodologias participativas, 
que possibilitam a aquisição e a geração de conhecimentos, o desenvolvimento 
de habilidades mentais, operativas e de relacionamento, a reflexão sobre si e a 
oportunidade de decisões profissionais e pessoais.  
 
O Programa de Formação e Desenvolvimento dos Trainees desenvolve-se ao 
longo de doze meses, abordando conhecimentos, habilidades e atitudes 
relacionadas aos seis eixos temáticos: 
 
Eixo 1 – Contexto Econômico, Social e Político, 
Eixo 2 – Economia e Gestão dos Pequenos Negócios, 
Eixo 3 – Empreendedorismo, 
Eixo 4 – Institucional SEBRAE, 
Eixo 5 – Desenvolvimento Pessoal e Profissional, 
Eixo 6 – Métodos, Processos e Ferramentas de Trabalho. 
 
A aprendizagem é voltada para o desenvolvimento de competências e os 
conteúdos e as estratégias selecionadas obedecem ao critério da significância em 
relação ao sujeito da aprendizagem (o Trainee).  
 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
11.1 Não poderão participar deste Processo Seletivo, ex-empregados do Sistema 
SEBRAE demitidos por justa causa e ex-trainees desligados por iniciativa do 
SEBRAE/RR e empregados que estejam envolvidos na coordenação deste 
processo seletivo ou da empresa selecionadora contratada pelo SEBRAE/RR 
para esse fim. 
 
11.2 A participação do candidato implicará na aceitação das normas para o 
Processo Seletivo contidas neste Comunicado, no anúncio publicado no jornal e 
em outras fontes e canais de comunicação a serem divulgados pela internet, no 
endereço eletrônico: www.ielrr.org.br, referentes a este Processo Seletivo. 
 
 

http://www.idort.com/


                                                                                                                                             

 

14 
 

 
 

11.3 A participação dos candidatos neste Processo Seletivo não implica 
obrigatoriedade de sua admissão, cabendo ao SEBRAE/RR à avaliação da 
conveniência e oportunidade de aproveitá-los em número estritamente 
necessários às atividades por ele desenvolvidas, respeitada a ordem de 
classificação correspondente às vagas definidas neste Comunicado. 
 
11.4 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de 
todos os atos e comunicados referentes a este Processo Seletivo divulgados na 
Internet, por meio do endereço eletrônico: www.ielrr.org.br. 

 
11.5 O candidato poderá obter informações referentes ao Processo Seletivo via 
internet, no site do IEL/RR www.ielrr.org.br, e esclarecer dúvidas por meio do e-
mail trainee2015@ielrr.org.br. 
 
11.6 O candidato que desejar relatar fatos ocorridos durante a realização do 
Processo Seletivo deverá fazê-lo formalmente pelo e-mail 
trainee2015@ielrr.org.br. 

 
11.7 Não serão dadas, por telefone, informações a respeito de datas, locais e 
horários de realização das provas. O candidato deverá observar rigorosamente os 
Comunicados a serem divulgados na forma deste. 
 
11.8 O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das 
provas objetivas e da redação com antecedência mínima de 01 (uma) hora do 
horário fixado para seu início, munido somente de caneta esferográfica de tinta 
preta, fabricada em material transparente e documento de identidade original. Não 
será permitido o uso de lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha durante a realização 
das provas.  

 
11.9 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 
Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 
Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 
órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens ou conselhos de classe); 
passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais do Ministério 
Público; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 
valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação 
(somente modelo com foto atualizada). 

 
11.10 Não serão aceitos como documentos de identidade: certidões de 
nascimento, CPF, títulos eleitorais, carteiras de motorista (modelo sem foto), 
carteiras de estudante, carteiras funcionais sem valor de identidade, nem 
documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados. 

 
11.11 Não será aceita cópia do documento de identidade, ainda que autenticada, 
nem protocolo de documento. 

 
11.12 Por ocasião da realização da avaliação de conhecimentos, o candidato que 
não apresentar documento de identidade original, na forma definida neste 
 
 

http://www.idort.com/
http://www.idort.com/
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Comunicado, não poderá fazer as provas e será automaticamente eliminado do 
Processo Seletivo. 

 
11.13 Caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar, no dia de realização 
das provas objetivas, documento de identidade original, por motivo de perda, 
roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste o registro da 
ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, noventa dias, ocasião em  
que será submetido à identificação especial, compreendendo coleta de dados e 
de assinaturas. Serão aceitos documentos como: Carteira de Trabalho, Carteira 
do Registro de Classe, Passaporte e/ou outros documentos oficiais com foto. 
 
11.14 Será de responsabilidade do Candidato se informar sobre o local, data e 
horário da avaliação de conhecimento, informados no site do IEL/RR 
www.ielrr.org.br. 

 
11.15 Não será admitido ingresso de candidato no local de realização da 
avaliação de conhecimento após o horário fixado para o seu início. 

 
11.16 O candidato deverá permanecer obrigatoriamente no local de realização 
das provas objetivas por, no mínimo, 01 (uma) hora após o início da avaliação de 
conhecimento. Somente depois de 02 (duas) horas de prova que o candidato 
poderá levar o caderno de provas. 
 
11.17 A inobservância do subitem anterior acarretará a não correção das provas 
objetivas, consequentemente, a eliminação do candidato no Processo Seletivo. 

    
11.18 O IEL/RR manterá um marcador de tempo em cada sala de provas para 
fins de acompanhamento pelos candidatos. 

 
11.19 O candidato só poderá se retirar do ambiente da avaliação de 
conhecimento para ir ao banheiro com o acompanhamento de um fiscal e será 
permitido retornar. 

 
11.20 Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a 
aplicação da avaliação de conhecimento em razão do afastamento de candidato 
da sala.  
 
11.21 Não haverá segunda chamada para a realização da avaliação de 
conhecimento. O não comparecimento a esta implicará a eliminação automática 
do candidato. 

 
11.22 Não será permitida, durante a realização da avaliação de conhecimento, a 
comunicação entre os candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras e/ou 
similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro 
material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação. 

 
11.23 Será eliminado do Processo Seletivo, o candidato que, durante a realização 
da avaliação de conhecimento, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, 
tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, 
 

http://www.idort.com/
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receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme 
de carro, pen drive, etc., bem como relógio de qualquer espécie, óculos 
escuros,protetor auricular ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como 
chapéu, boné, gorro etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha. 

 
11.24 O IEL/RR não ficará responsável pela guarda de quaisquer dos objetos 
supracitados.  

 
11.25 O IEL/RR não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 
equipamentos eletrônicos ocorridos durante a realização das provas, nem por 
danos a eles causados. 

 
11.26 Não será permitida a entrada de candidatos no ambiente da avaliação de 
conhecimento portando armas, para qual, se assim ocorrer será o candidato 
armado imediatamente encaminhado à Coordenação. 
 
11.27 Terá sua avaliação de conhecimento anulada e será automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo o candidato que, durante a sua realização: 
 

a) For surpreendido dando ou recebendo auxílio para a execução da 
avaliação de conhecimento; 

 
b) Utilizar-se de livros, máquinas de calcular ou equipamento similar, 

dicionário, notas ou impressos que não forem expressamente permitidos ou 
que se comunicar com outro candidato; 

 
c) Faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de 

aplicação da avaliação de conhecimento, com as autoridades presentes ou 
com os demais candidatos; 

 
d) Não entregar o material da avaliação de conhecimento ao término do 

tempo destinado para a sua realização; 
 

e) Afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal; 
 

f) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando a folha de respostas e/ou 
a folha de texto definitivo; 

 
g) Descumprir as instruções contidas no caderno de provas, na folha de 

respostas e/ou a folha de texto definitivo; 
 

h) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido; 

 
i)   Utilizar ou tentar utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter aprovação 

própria ou de terceiros, em qualquer etapa do Processo Seletivo; 
 

j)   Não permitir a coleta de sua assinatura; 
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k) For surpreendido portando caneta fabricada em material não transparente; 

 
l) For surpreendido portando anotações em papéis dos quais não foram 

permitidos; 
 
11.28 No dia de realização da avaliação de conhecimento não serão fornecidas, 
por qualquer membro da equipe de aplicação destas e/ou pelas autoridades 
presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou aos critérios de 
avaliação e de classificação. 

 
11.29 O descumprimento de quaisquer das instruções supracitadas implicará a 
eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 
 
11.30 Os casos omissos serão resolvidos pelo IEL/RR com o crivo do 
SEBRAE/RR. 

11.31 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Comunicado somente 
poderão ser feitas por meio de Comunicado de Retificação. 

 

 

Boa Vista - RR, 15 de julho de 2015. 

 

SEBRAE RORAIMA 
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

ETAPAS Data provável 

Etapa 1 – inscrição: período de inscrição. 
15/07/2015 a 

29/07/2015 

Etapa 1 – prazo para solicitação de atendimento especial 22/07/2015 

Etapa 1 – entrega dos documentos para fase de análise 

documental na cidade de Boa Vista.  

15/07/2015 a 

29/07/2015 

Etapa 1 – publicação da relação de inscritos.  30/07/2015 

Etapa 1 - resultado preliminar da fase de análise documental . 06/08/2015 

Etapa 1 - prazo para entrega de recursos contra o resultado preliminar 

da fase de análise documental. 

07/08/2015 a 

10/08/2015 

Etapa 1 - resultado definitivo da fase de análise documental e 

convocação para a avaliação de conhecimentos e divulgação de local e 

horário de realização da avaliação de conhecimentos. 

13/08/2015 

Etapa 2 - aplicação da avaliação de conhecimentos realizada 

na cidade de boa vista. 
23/08/2015 

Etapa 2 - divulgação do gabarito da avaliação de conhecimentos. (no 

site do IEL www.ielrr.org.br  a partir das 14h00min) 
23/08/2015 

Etapa 2 - prazo para a entrega de recursos contra o gabarito da 

avaliação de conhecimentos. 

24/08/2015 a 

25/08/2015 

Etapa 2 – divulgação do resultado dos recursos, gabarito oficial e 

definitivo da avaliação de conhecimentos. 
28/08/2015 

Etapa 2 - resultado preliminar da avaliação de conhecimentos. 08/09/2015 

Etapa 2 - prazo para a entrega de recursos contra o resultado 

preliminar da avaliação de conhecimentos. 

09/09/2015 a 

10/09/2015 

Etapa 2 - resultado definitivo da fase de avaliação de conhecimentos e 

convocação para entrevista técnica. 
14/09/2015 

Etapa 3 - entrevista técnica. 
15/09/2015 a 

24/09/2015 

Etapa 3 - resultado preliminar da entrevista técnica.  28/09/2015 

Etapa 3 - prazo para a entrega de recursos contra o resultado 

preliminar da entrevista técnica.  

29/09/2015 e 

30/09/2015 

Etapa 3 - divulgação do resultado dos recursos e resultado 

definitivo do processo seletivo. 
04/10/2015 
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 
 

OBS: PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO A TODAS AS INSCRIÇÕES,  
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 
1- Identificação ou Dados pessoais 
Nome completo do profissional - preferencialmente no alto da página. 
Endereço residencial completo - não esquecer números do CEP. 
Data de Nascimento. 
Estado Civil. 
Naturalidade. 
Telefone fixo com DDD, celular e e-mail. 
2- Objetivo 
Deve conter o código da vaga e a área pretendida, de acordo com o item 2, deste 
Comunicado 01/2015. 
3- Formação Acadêmica / Escolaridade 
Neste item deverá estar o curso, nome da instituição e ano de conclusão. As 
informações devem estar de forma decrescente, do último curso para o primeiro. 
4- Experiência Profissional 
Relacionar as empresas onde trabalhou, da última para a primeira, colocando 
dados como nome da organização, cargo, tempo de trabalho e atividades / 
resultados. Colocar as datas de admissão e demissão. Serviços temporários 
devem ser citados, deixando claro essa temporariedade.  
5- Idiomas 
Indicar o idioma e a instituição na qual se realizou o curso, colocando ao lado o 
grau de conhecimento: básico, intermediário e fluente. 
6- Informática 
Relacione os aplicativos que domina, e o nível em que os domina. 
7- Cursos Complementares 
Mencionar os cursos mais condizentes com o objetivo pretendido. Colocar em 
ordem decrescente de data, o nome do curso, a instituição, ano e duração. 
8- Outras Atividades 
Indicar eventuais atividades desenvolvidas (culturais, desportivas, sindicais e 
associativas), viagens ao exterior (comprovar que adquiriu vivência fora do país, 
assimilando novas culturas e aprimorando determinado idioma), publicações de 
livros e em periódicos científicos ou não. 
9 – Precisa de Atendimento especial? 
(   ) Sim   (   ) Não   Qual? 
_________________________________________________ 
 
 
 
 
 

Data e Assinatura. 
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ANEXO III - FORMULÁRIO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 
 
PROCESSO SELETIVO N. 01/2015 – SEBRAE/RR PARA PROCEDER A 
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO O CANDIDATO DEVERÁ PREENCHER O 
PRESENTE FORMULÁRIO E SEGUIR AS ORIENTAÇOES CONTIDAS NO 
ENDEREÇO ELETRÔNICO www.ielrr.org.br   
 
NOME: 
 
EMAIL: 
 
CPF: 
 
OBJETO DO RECURSO: 
 
FUNDAMENTAÇÃO: 
 
SOLICITAÇÃO: 
 
 
 
 
DATA / ASSINATURA: 
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ANEXO IV - FORMULÁRIO DE PEDIDO DE ATENDIMENTO ESPECIAL 
 
PROCESSO SELETIVO N. 01/2015 – SEBRAE/RR PARA PROCEDER A 
SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE ATENDIMENTO ESPECIAL O CANDIDATO 
DEVERÁ PREENCHER O PRESENTE FORMULÁRIO E SEGUIR AS 
ORIENTAÇOES CONTIDAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.ielrr.org.br 
 
NOME: 
 
CPF: 
 
PEDIDO: 
 
FUNDAMENTAÇÃO (APRESENTAR DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS): 
 
SOLICITAÇÃO: 
 
 
DATA / ASSINATURA: 
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ANEXO V - FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DE PARENTESCO 
 

OBS: PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO A TODAS AS INSCRIÇÕES,  
SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 

 
PROCESSO SELETIVO N. 01/2015 – SEBRAE/RR PARA PROCEDER A 
INDICAÇÃO DE PARENTESCO COM DIRIGENTE, GERENTE, SÓCIO OU 
RESPONSÁVEL TÉCNICO QUE SEJA DIRETOR OU EMPREGADO DO 
SEBRAE/RR E DO IEL DEVERÁ PREENCHER O PRESENTE FORMULÁRIO E 
SEGUIR AS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO 
www.ielrr.org.br  
 
NOME: 
 
CPF: 
 
INDIQUE A EMPRESA EM QUE O PARENTESCO TRABALHE:  
 
(   ) SEBRAE/RR   
(   ) IEL/RR 
 
INDICAÇÃO DE PARENTESCO: 
  
( ) Sim ou ( ) Não, se sim informe o NOME E GRAU DO PARENTE: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
DATA / ASSINATURA: 
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ANEXO VI – FORMULÁRIO DE IDENTIFICAÇÃO DO ENVELOPE DO 
CANDIDATO 

 
Identificação do Envelope 
 

Nome do Candidato: 

CPF: *Código da Vaga: 

Processo Seletivo SEBRAE/RR 01/2015 

* Código da Vaga: 
 
Exemplo: O candidato que se inscrever para qualquer vaga deste Comunicado 
01/2015, deverá identificar o envelope no item “Código da Vaga” com uma das 
siglas mencionadas no item 2. PRÉ-REQUISITOS EXIGIDOS. 

 
 

 


