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O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE TOCANTINS –SEBRAE/TO, através 

da Concepção Consultoria Técnica Especializada Ltda., torna público a RETIFICAÇÃO do item 4, subitem 

4.1.2 e item 10 Cronograma período 26/06 a 12/07/2021 do Processo Seletivo Externo nº 02/2021, 

destinado ao recrutamento e seleção de 1 (um) candidato para carreira de Analista Técnico II para a 

localidade de Palmas, ampla concorrência além da composição do cadastro reserva para futuras 

convocações do SEBRAE/TO conforme segue: 

4. DO PROCESSO SELETIVO  

A seleção será composta das seguintes etapas: 

4.1 1ª Etapa - Avaliação Curricular e Documental (de caráter classificatório e eliminatório). 

4.1.2. A documentação comprobatória para julgamento da Avaliação Curricular e Documental deverá 

ser enviada escaneada para o e-mail documentacao@concepcaoconcursos.com.br, no período 

de 26 de junho a 12 de julho de 2021 conforme quadro abaixo. 

Quadro - Avaliação Curricular e Documental 

Caráter 

Eliminatório 

 

Escolaridade 

Graduação completa em um dos seguintes temas: Gestão da 
Tecnologia da Informação; Sistemas de Informação; Análise e 
Desenvolvimento de Sistemas; Ciência da Computação; Engenharia da 
Computação; Engenharia de Software; Redes de Computadores; ou 
outros cursos correlatos à área, em instituição de ensino superior 
reconhecida pelo Ministério da Educação 
Pós-graduação completa em um dos seguintes temas: Gestão de TI; 

Ciência de Dados e Big Data Analytics; Engenharia de Software; 

Tecnologia, Governança e Transformação Digital; Ou outros cursos 

correlatos à área, reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

Experiência  

Comprovada de no mínimo 6 (seis) meses como profissional de nível 
superior, exercendo pelo menos 6 (seis) das atividades a seguir 
listadas:  
1. Administração de recursos de infraestrutura e redes;  
2. Implementação e gerenciamento da segurança computacional; 3. 
Planejamento e administração de base de dados corporativa;  
4. Planejamento, implantação e manutenção de sistemas de 
informação;  
5. Análise, desenvolvimento e/ou customização de sistemas de 
informação;  
6. Planejamento e desenvolvimento de painéis de Business Inteligence 
(BI);  
7. Coordenação e liderança de equipes;  
8. Elaboração, acompanhamento e monitoramento de planejamento de TI;  
9. Elaboração de projetos para adequação à LGPD;  
10. Gerenciamento de Projetos de TI (PMI/Scrum, Kanban);  
11. Gestão de Riscos e Regulamentos de TI;  
12. Gestão de Serviços de TI (seguindo boas práticas de mercado, ex.: 
ITIL). 
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10.1 Os resultados de todas as etapas serão divulgados pela internet, no endereço eletrônico -   http:// 

www.concepcaoconsultoria.com.br sendo de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a 

publicação de todos os resultados e atos decorrentes deste Comunicado e nas datas prováveis, 

conforme cronograma a seguir: CRONOGRAMA  
 

DATA PREVISTA ATIVIDADE HORÁRIO 

26/06 a 
12/07/2021 

Período para envio da documentação comprobatória para 
avaliação curricular e documental, através do e-mail 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br 

Abertura 8h dia 26/06/2021 
Encerramento  

23h59m dia 12/07/2021 

Palmas (TO), 01 de julho de 2021. 
 
 

Diretor Superintendente 
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