Processo Seletivo - SEBRAE/BA
Comunicado nº 01/2017 em 06/08/2017
Retificação do Resultado da 2ª etapa - Avaliação Curricular e Documental - Candidatos Eliminados - Código da
vaga: 202 - Espaço Ocupacional: Analista Técnico I - Área de atuação - Atendimento e Orientação Empresarial;
Código da vaga: 203 - Espaço Ocupacional: Analista Técnico I - Área de atuação - Gestão de Projetos - Unidades
Regionais. 11/11/2017.
Candidatos eliminados por não atenderem aos requisitos exigidos na forma dos itens 2 e 4.5 do Comunicado
01/2017.
Espaço Ocupacional: 202-Analista Técnico I – Atendimento e Orientação Empresarial
Nº Inscrição

0121000046

0121000979

0121000264

0121000582
0121000909

0121001207

0121001111
0121000449
0121000516
0121001514
0121000546

MOTIVO DA ELIMINAÇÃO
Não atendeu aos subitens "4.5.5. A comprovação do exercício da atividade profissional, conforme item 2,
deverá ser por meio da apresentação dos seguintes documentos (fotocópias autenticadas):" e 4.5.5.1
"Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e
Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador
(com início e fim, se for o caso), acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe
o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do (s) serviço (s) realizado (s), com a descrição das
atividades desenvolvidas." Apresentou declaração do empregador sem autenticação, sem assinatura e sem
a descrição das atividades desenvolvidas.
Apresentou apenas um Instrumento de Contrato de Prestação de Serviços, não atendendo ao subitem
4.5.5.3. Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou administrador de empresa:
apresentação do contrato social cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga
a que se candidata e CNPJ ou ao subitem 4.5.5.4. Exercício da atividade /serviço (s) prestado (s) como
autônomo(a): apresentação do comprovante de inscrição como autônomo(a) e do recibo de pagamento
autônomo - RPA com apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do
contratante que informe a espécie do serviço realizado e o período (com início e fim, se for o caso).
Não apresentou comprovante de inscrição como autônomo(a) e recibos de pagamento autônomo - RPA
com apresentação do primeiro e do último mês recebido, não atendendo ao subitem "4.5.5.4. Exercício da
atividade /serviço (s) prestado (s) como autônomo(a): apresentação do comprovante de inscrição como
autônomo(a) e do recibo de pagamento autônomo - RPA com apresentação do primeiro e do último mês
recebido, acrescido de declaração do contratante que informe a espécie do serviço realizado e o período
(com início e fim, se for o caso)."
Apresentou declaração, entretanto as atividades descritas não atendem aos requisitos exigidos no item 2
"experiência".
Apresentou declarações dos empregadores sem a descrição das atividades desenvolvidas.
Apresentou declaração do empregador sem autenticação, sem assinatura e sem a descrição das
atividades, não atendendo aos subitens "4.5.5. A comprovação do exercício da atividade profissional,
conforme item 2, deverá ser por meio da apresentação dos seguintes documentos (fotocópias
autenticadas):" e 4.5.5.1. Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do
registro do empregador (com início e fim, se for o caso), acrescida de declaração do empregador, em papel
timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do (s) serviço (s) realizado (s),
com a descrição das atividades desenvolvidas.
Declaração do empregador sem a descrição das atividades desenvolvidas
Apresentou certificado de responsabilidade técnica. Não atendendo ao subitem 4.5.5.3. Exercício da
atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou administrador de empresa: apresentação do contrato social
cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga a que se candidata e CNPJ.
No contrato social apresentado, o objeto social não guarda relação com a experiência requerida para a vaga a que se
candidata.
Não atende ao item “4.5.5.5. A comprovação do exercício da atividade profissional deverá ser como profissional de
nível superior para todos os espaços ocupacionais.”
Apresentou CTPS sem autenticação. Não atendendo ao subitem "4.5.3.1. A documentação comprobatória deverá ser
encaminhada em fotocópias autenticadas, sem rasuras ou emendas."
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Nº Inscrição
0121001382
0121000472
0121000632
0121000014
0121001231
0121000253

0121000123

0121000890

0121000801

0121000683

0121001528

0121000342

0121001480
0121001000

0121000484

MOTIVO DA ELIMINAÇÃO
Apresentou Diploma de Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais.
Não atendeu o item 2 escolaridade. Formação completa em ensino superior (graduação), reconhecido pelo Ministério
da Educação (MEC), em Administração ou Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis.
Candidata está cursando o curso de Administração. Não atendendo o item 2 escolaridade.
Objeto constante no requerimento de empresário não o item 2 do Comunicado 01/2017. Experiência Comprovada de,
no mínimo, 6 (seis) meses, como profissional de nível superior, atuando nas áreas de atendimento ou comercial e com
relacionamento com empresas.
Não apresentou declaração do empregador, descrevendo as atividades desenvolvidas.
Não enviou a comprovação da Formação completa em ensino superior (graduação), reconhecido pelo Ministério da
Educação (MEC), em Administração ou Ciências Econômicas ou Ciências Contábeis.
Está cursando o Curso de Administração. Não atendendo o item 2 escolaridade.
Objeto do Contrato social não atende na forma do subitem 4.5.5.3. Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s) como
sócio ou administrador de empresa: apresentação do contrato social cujo objeto social guarde relação com a
experiência requerida para a vaga a que se candidata e CNPJ.
Declarações informando a atividade de docência. Declaração informando a atividade de treinamento e coordenação.
Declaração informando coordenação de seminário. Declaração informando a atividade de visita técnica. Palestra.
Declaração informando a atividade de ação social com alunos. Contratos sem informar atividades desenvolvidas.
Declaração de consultoria em treinamento e criação de programas de procedimentos.
Não enviou cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato.
Objeto do Contrato social não atende na forma do subitem 4.5.5.3. Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s) como
sócio ou administrador de empresa: apresentação do contrato social cujo objeto social guarde relação com a
experiência requerida para a vaga a que se candidata e CNPJ.
Declarações não descrevem as atividades desenvolvidas. DOE – portaria não descrevem as atividades desenvolvidas.
Aviso de crédito, não descrevem as atividades desenvolvidas.
Apresentou apenas Diploma de curso superior. Não atendendo ao subitem “4.5.5 A comprovação do exercício da
atividade profissional, conforme item 2, deverá ser por meio da apresentação dos seguintes documentos (fotocópias
autenticadas):”
Declaração do empregador sem a descrição das atividades desenvolvidas e sem autenticação. 4.5.5.1. Exercício da
atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), acrescida
de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie
do (s) serviço (s) realizado (s), com a descrição das atividades desenvolvidas. 4.5.3.1. A documentação comprobatória
deverá ser encaminhada em fotocópias autenticadas, sem rasuras ou emendas.
Objeto social, apresentando, não guarda relação com a experiência requerida para a vaga, conforme subitem 4.5.5.3.
Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou administrador de empresa: apresentação do contrato social
cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga a que se candidata e CNPJ.
Declaração datada de 09/10/2017 não atende ao requisito exigido, experiência, para a vaga pretendida. Declaração
sem data, não atende ao subitem 4.5.5. Termo de aceitação de Bolsista sem a declaração da instituição sem a
descrição das atividades desenvolvidas.
Enviou Diploma de Curso Superior de Tecnologia em Administração e Médias Empresas. Não atendendo ao item 2
escolaridade.
Não comprovou experiência, conforme Comunicado 01/2017 item 2, para a vaga pretendida
Ficha de anotações e atualizações da CTPS, sem a descrição das atividades desenvolvidas.
Declaração do empregador em papel comum sem timbre da instituição e sem a descrição das atividades desenvolvidas.
Declaração de estágio. Declarações do empregador sem a descrição das atividades desenvolvidas. Decreto de
nomeação e extrato de contrato ambos sem a descrição das atividades desenvolvidas.

Página 2 de 5

Processo Seletivo - SEBRAE/BA
Comunicado nº 01/2017 em 06/08/2017
Retificação do Resultado da 2ª etapa - Avaliação Curricular e Documental - Candidatos Eliminados - Código da
vaga: 202 - Espaço Ocupacional: Analista Técnico I - Área de atuação - Atendimento e Orientação Empresarial;
Código da vaga: 203 - Espaço Ocupacional: Analista Técnico I - Área de atuação - Gestão de Projetos - Unidades
Regionais. 11/11/2017.
Candidatos eliminados por não atenderem aos requisitos exigidos na forma dos itens 2 e 4.5 do Comunicado
01/2017.
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Nº Inscrição

0121001036

0121001052
0121000379
0121000654
0121000946
0121001138

MOTIVO DA ELIMINAÇÃO
Não atendeu o subitem "4.5.5. A comprovação do exercício da atividade profissional, conforme item 2, deverá ser por
meio da apresentação dos seguintes documentos (fotocópias autenticadas):" Apresentou declaração de exercício de
docência. Apresentou declaração como bolsista de projeto, não sendo permito conforme subitem 4.5.5.5.1. Não serão
considerados como experiência, o tempo de estágio curricular, de monitoria, de bolsa de estudo ou de prestação de
serviços como voluntário.
Não atende ao subitem “4.5.5 A comprovação do exercício da atividade profissional, conforme item 2 e ao subitem
4.5.5.5. A comprovação do exercício da atividade profissional deverá ser como profissional de nível superior para todos
os espaços ocupacionais
As atividades desenvolvidas conforme declaração apresentada, não atende ao item 2 do Comunicado 01/2017.
Não atende ao item “4.5.5 A comprovação do exercício da atividade profissional, conforme item 2, deverá ser por meio
da apresentação dos seguintes documentos (fotocópias autenticadas):” Declaração como professor regente. Não
atendeu o item 2, mínimo de 6 meses de experiência. Registro na CTPS com menos de 6 meses de experiência.
Não atende ao item 2 do Comunicado 01/2017. Não comprovou o mínimo de 6 (seis) meses de experiência
Objeto do Contrato social não atende na forma do subitem 4.5.5.3. Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s) como
sócio ou administrador de empresa: apresentação do contrato social cujo objeto social guarde relação com a
experiência requerida para a vaga a que se candidata e CNPJ.

Espaço Ocupacional: 203-Analista Técnico I – Gestão de Projetos – Unidades Regionais
Nº Inscrição

0121000386

0121001151

MOTIVO DA ELIMINAÇÃO
Apresentou Contrato Social, cujo objeto social não guarda relação com a experiência requerida para a vaga
a que se candidatou, não atendendo ao subitem "4.5.5.3. Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s)
como sócio ou administrador de empresa: apresentação do contrato social cujo objeto social guarde relação
com a experiência requerida para a vaga a que se candidata e CNPJ." Apresentou CTPS sem a declaração
do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do
(s) serviço (s) realizado (s), com a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao subitem "
4.5.5.1. Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de
Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do
empregador (com início e fim, se for o caso), acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado,
que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do (s) serviço (s) realizado (s), com a
descrição das atividades desenvolvidas."
Apresentou Contrato Social, cujo objeto não guarda relação com a experiência requerida para a vaga a que
se candidatou, não atendendo ao subitem "4.5.5.3. Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio
ou administrador de empresa: apresentação do contrato social cujo objeto social guarde relação com a
experiência requerida para a vaga a que se candidata e CNPJ." Apresentou declaração de consultoria a
qual não atende aos subitens "4.5.5.1. Exercício da atividade em empresa/instituição privada: apresentação
de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de identificação do
candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), acrescida de declaração do
empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do (s)
serviço (s) realizado (s), com a descrição das atividades desenvolvidas." ou "4.5.5.3. Exercício da
atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou administrador de empresa: apresentação do contrato social
cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga a que se candidata e CNPJ." ou
"4.5.5.4. Exercício da atividade /serviço (s) prestado (s) como autônomo(a): apresentação do comprovante
de inscrição como autônomo(a) e do recibo de pagamento autônomo - RPA com apresentação do primeiro
e do último mês recebido, acrescido de declaração do contratante que informe a espécie do serviço
realizado e o período (com início e fim, se for o caso)."
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Nº Inscrição

0121001043

0121001208

0121000324

0121000423

0121001449

0121000982

MOTIVO DA ELIMINAÇÃO
Apresentou Contrato Social, cujo objeto social não guarda relação com a experiência requerida para a vaga
a que se candidatou, não atendendo ao subitem "4.5.5.3. Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s)
como sócio ou administrador de empresa: apresentação do contrato social cujo objeto social guarde relação
com a experiência requerida para a vaga a que se candidata e CNPJ." Apresentou declaração da própria
empresa assinada por um sócio(a), datada de 10/10/2017. Entretanto, consta alteração contratual datada
de 16/10/2014 onde o(a) referido(a) sócio(a) que assinou a declaração foi desligado da empresa.
Apresentou CTPS sem parte de identificação do candidato, não atendendo ao subitem "4.5.5.1. Exercício
da atividade em empresa/instituição privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) contendo a parte de identificação do candidato e do registro do empregador (com início e
fim, se for o caso), acrescida de declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período
(com início e fim, se for o caso) e a espécie do (s) serviço (s) realizado (s), com a descrição das atividades
desenvolvidas."
Não apresentou declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim,
se for o caso) e a espécie do (s) serviço (s) realizado (s), com a descrição das atividades desenvolvidas.
Apresentou declaração de prestação de serviços de instrutoria, onde as atividades desenvolvidas foram de
treinamento de equipes para implementação de um programa de Gestão Ambiental, não atendendo ao item
2 "experiência" e não atendendo aos subitens "4.5.5.1. Exercício da atividade em empresa/instituição
privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de
identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), acrescida de
declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a
espécie do (s) serviço (s) realizado (s), com a descrição das atividades desenvolvidas.", "4.5.5.2. Exercício
da atividade em empresa/instituição pública: apresentação do ato de nomeação ou declaração ou certidão
de tempo de serviço, emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos, que informe o período (com
início e fim, se for o caso) e a espécie do (s) serviço (s) realizado (s), com a descrição das atividades
desenvolvidas.", "4.5.5.3. Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou administrador de
empresa: apresentação do contrato social cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida
para a vaga a que se candidata e CNPJ." e "4.5.5.4. Exercício da atividade /serviço (s) prestado (s) como
autônomo(a): apresentação do comprovante de inscrição como autônomo(a) e do recibo de pagamento
autônomo - RPA com apresentação do primeiro e do último mês recebido, acrescido de declaração do
contratante que informe a espécie do serviço realizado e o período (com início e fim, se for o caso)."
Apresentou atos de nomeações sem a descrição das atividades desenvolvidas, não atendendo ao subitem
"4.5.5.2. Exercício da atividade em empresa/instituição pública: apresentação do ato de nomeação ou
declaração ou certidão de tempo de serviço, emitida pela área de pessoal ou de recursos humanos, que
informe o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie do (s) serviço (s) realizado (s), com a
descrição das atividades desenvolvidas."
Apresentou Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, cujo objeto é repasse de bolsa de monitoria.
Conforme subitem "4.5.5.5.1. Não serão considerados como experiência, o tempo de estágio curricular, de
monitoria, de bolsa de estudo ou de prestação de serviços como voluntário".
Apresentou declaração de uma cooperativa referente aos serviços prestados a outra empresa, na qual tem
registro na CTPS. Assim não atende ao subitem 4.5.5.1. Exercício da atividade em empresa/instituição
privada: apresentação de cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) contendo a parte de
identificação do candidato e do registro do empregador (com início e fim, se for o caso), acrescida de
declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for o caso) e a
espécie do (s) serviço (s) realizado (s), com a descrição das atividades desenvolvidas.
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Nº Inscrição

0121000626

MOTIVO DA ELIMINAÇÃO
Não atende ao requisito exigido, com apresentação de documentos comprobatórios de experiência:
Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como profissional de nível superior, atuando na área de
planejamento, implementação e gestão de projetos com mobilização de pessoas e articulação junto a
parceiros.
Objeto social, apresentando, não guarda relação com a experiência requerida para a vaga, conforme
subitem “4.5.5.3. Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou administrador de empresa:
apresentação do contrato social cujo objeto social guarde relação com a experiência requerida para a vaga
a que se candidata e CNPJ.”
Declaração de atividade emitida pelo sócio, descreve atividades que não são as contidas no Contrato
Social.

Documentação não recebida na forma da Convocação para a 2ª etapa - Avaliação Curricular e Documental,
publicada em 06/10/2017.
Espaço Ocupacional: 202-Analista Técnico
I – Atendimento e Orientação Empresarial
Nº Inscrição
Nº Inscrição
0121000952
0121001256
0121001332
0121001184
0121000788
0121001303
0121000067
0121000900
0121000990
0121000907

0121000636
0121000773
0121001152
0121001217
0121001004
0121000144
0121001304
0121000957
0121000238
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