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O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Mato Grosso do Sul – SEBRAE/MS, 

em conformidade com o Comunicado nº 01, publicado em 20/10/2021 convoca os candidatos 

habilitados na na 2ª Etapa Avaliação de Conhecimentos, para a realização da 3ª Etapa Entrevista 

Individual por Competências, a ser realizada no dia 21 de Janeiro de 2022, nos horários abaixo 

discriminados. 

 

1. A Entrevista Individual por Competências será realizada através de vídeo 

chamada através da ferramenta Google Meet. 

2. Será criada a sala de avaliação virtual e as informações referentes ao link de 

acesso para essa sala será encaminhado a todos os candidatos, 

individualmente, para o e-mail cadastrado na inscrição. 

3. O link para acesso à sala virtual será enviado por meio do e-mail informado pelo 

candidato na inscrição, até 1(um) dia antes da entrevista. Se não localizar esse 

e-mail na caixa de entrada ou na caixa de “spam”/“lixo eletrônico”, envie 

mensagem, de imediato, para concepcao@concepcaoconcursos.com.br. 

4. O candidato deverá ingressar na sala de avaliação, através do link, somente na 

data e horário divulgados, na convocação abaixo. O candidato que não 

ingressar na sala de avaliação na data e horário divulgados será eliminado, 

automaticamente, do processo seletivo. 

5. Não é permitido realizar a prova por meios eletrônicos como tablet´s e celulares, 

e nem a utilização de fone de ouvido. No momento da realização da prova, o 

candidato deverá acessar um notebook ou computador com acesso à uma boa 

conexão de internet com utilização de webcam e áudio. 

6. Para realizar a prova, o candidato deverá escolher um local silencioso e sem 

circulação de outras pessoas. 

7. Não será aceita outra pessoa junto ao candidato no momento da entrevista. 

8. Ao candidato só será permitida a realização das avaliações na respectiva data, 

sala virtual e horários divulgados neste Processo Seletivo e site da Concepção 

Consultoria Técnica Especializada, sendo obrigatório a apresentação do 

Documento Original de Identidade, que deverá estar em perfeitas condições, de 

forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 

9. Todo o processo será gravado e filmado, devendo o candidato, no ato de sua 

identificação on-line, pela Banca Examinadora do Processo Seletivo. 
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10. Não haverá segunda chamada ou repetição de avaliação. 

11. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização 

das avaliações como justificativa de sua ausência. 

12. O não comparecimento às avaliações, qualquer que seja o motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação automática do Processo 

Seletivo. 

 
 

Bolsista: ALI01 - UX 

Inscrição  Nome Data Hora Local 

0180000024 LETÍCIA DE SOUZA 

21/01/2022 

11h 

Sala Virtual 

0180000027 STEPHANY RODRIGUES SILVA 11h30 

0180000036 LEANDRO GALLEGO ADAMI 13h30min 

0180000034 ANDERSON ALBERTO ROQUE DE SOUZA 14h 

0180000029 ANA CARLA LEITE DE MORAES 14h30min 

0180000019 RAFAEL PAGANOTTI DOS SANTOS 15h 

Bolsista: ALI02 - SUL 

Inscrição  Nome Data Hora Local 

0180000006 AJURYCABA CORTEZ DE LUCENA JUNIOR 21/01/2022 15h30min Sala Virtual 

Bolsista: ALI03 - COSTA LESTE 

Inscrição  Nome Data Hora Local 

0180000023 BEATRIZ SANCHES LOURO 21/01/2022 16h Sala Virtual 

 

 

 
 


