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Processo Seletivo SEBRAE/ES n.º 02/2012  
29/04/2012 

 

No Comunicado 02/2012 de 29/04/2012 onde se LÊ: 

 

6. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR/EXPERIÊNCIA 
 

6.4 O resultado da fase da avaliação curricular/experiência estará disponível no site da 
Concepção, endereço eletrônico http://www.concepcaoconcursos.com.br, a partir do dia 23 
de maio de 2012. 

 

7. DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

7.8 As informações sobre local e horário de aplicação das provas estarão disponíveis no site 
da empresa Concepção, endereço eletrônico http://www.concepcaoconcursos.com.br, a 
partir do dia 30 de maio de 2012. 

7.9 A aplicação da prova de conhecimentos específicos será no dia 03 de junho de 2012. 

7.13 O resultado desta fase será divulgado por meio de lista nominal, constando a 
pontuação e a classificação de todos os candidatos que obtiverem a nota igual ou superior 
descrita no subitem 7.7, e estará disponível no site da empresa Concepção a partir do dia 
12 de junho de 2012. 
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CRONOGRAMA 
 

ETAPAS/FASES/ATIVIDADES DATA PROVÁVEL 

1. Período de inscrição  30/04 a 11/05/2012 

2. Resultado preliminar da fase de análise de avaliação 

curricular/experiência 
23/05/2012 

3. Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar 
da fase de análise de avaliação curricular/experiência 

24 e 25/05/2012 

4. Resultado definitivo da fase de análise de avaliação 
curricular/experiência e convocação para a avaliação de 
conhecimentos específicos 

30/05/2012 

5. Aplicação das provas de conhecimentos específicos 03/06/2012 

6. Divulgação do gabarito da prova de conhecimentos específicos 04/06/2012 

7. Prazo para interposição de recursos contra o gabarito da prova de 

conhecimentos específicos 
05 e 06/06/2012 

8. Resultado preliminar da prova de conhecimentos específicos.  12/06/2012 
9. Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar 

da prova de conhecimentos específicos  
13 e 14/06/2012 

10. Resultado definitivo da prova de conhecimentos específicos  18/06/2012 

11. Convocação para postagem da documentação para avaliação da 

prova de títulos 
18/06/2012 

12. Período para postagem da documentação para avaliação da prova 

de títulos 
18 a 20/06/2012 

13. Resultado preliminar da prova de títulos 27/06/2012 
14. Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar 

da prova de títulos 
28 e 29/06/2012 

15. Resultado final  03/07/2012 

LEIA-SE: 

 
6. DA AVALIAÇÃO CURRICULAR/EXPERIÊNCIA 
 
6.4 O resultado da fase da avaliação curricular/experiência estará disponível no site da 
Concepção, endereço eletrônico http://www.concepcaoconcursos.com.br, a partir do dia 28 
de maio de 2012. 
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7. DA PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

7.8 As informações sobre local e horário de aplicação das provas estarão disponíveis no site 
da empresa Concepção, endereço eletrônico http://www.concepcaoconcursos.com.br, a 
partir do dia 05 de junho de 2012. 

7.9 A aplicação da prova de conhecimentos específicos será no dia 10 de junho de 2012. 

7.13 O resultado desta fase será divulgado por meio de lista nominal, constando a 
pontuação e a classificação de todos os candidatos que obtiverem a nota igual ou superior 
descrita no subitem 7.7, e estará disponível no site da empresa Concepção a partir do dia 
18 de junho de 2012. 

CRONOGRAMA 
 

ETAPAS/FASES/ATIVIDADES DATA PROVÁVEL 

16. Período de inscrição  30/04 a 11/05/2012 

17. Resultado preliminar da fase de análise de avaliação 

curricular/experiência 
28/05/2012 

18. Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar 
da fase de análise de avaliação curricular/experiência 

29 e 30/05/2012 

19. Resultado definitivo da fase de análise de avaliação 
curricular/experiência e convocação para a avaliação de 
conhecimentos específicos 

06/06/2012 

20. Aplicação das provas de conhecimentos específicos 10/06/2012 

21. Divulgação do gabarito da prova de conhecimentos específicos 11/06/2012 

22. Prazo para interposição de recursos contra o gabarito da prova de 

conhecimentos específicos 
12 e 13/06/2012 

23. Resultado preliminar da prova de conhecimentos específicos.  18/06/2012 
24. Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar 

da prova de conhecimentos específicos  
19 e 20/06/2012 

25. Resultado definitivo da prova de conhecimentos específicos  22/06/2012 

26. Convocação para postagem da documentação para avaliação da 

prova de títulos 
22/06/2012 

27. Período para postagem da documentação para avaliação da prova 

de títulos 
22 a 26/06/2012 

28. Resultado preliminar da prova de títulos 04/07/2012 
29. Prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar 

da prova de títulos 
05 e 06/07/2012 

30. Resultado final  10/07/2012 

Permanecem inalteradas as demais disposições do referido Comunicado. 

Em 04 de maio de 2012 


