
AVISO IV 

PROCESSO SELETIVO de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/BA – 01/2020 COMUNICADO 01 

CONVOCAÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA SITUACIONAL 

A Comissão do Processo Seletivo para Bolsistas – CNPq e SEBRAE/BA para Agente Local de 

Inovação (ALI), no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos à Bolsa de Orientador 

(Código 200), exclusivamente aqueles HABILITADOS na Primeira Etapa, para a Segunda 

Etapa: Avaliação Técnica Situacional, de acordo com o item 4.2.1.2, do Comunicado nº 

01/2020, na forma abaixo especificada: 

I Informações Gerais 

1.1 Os candidatos serão avaliados, individualmente, por uma banca examinadora composta por, no 

mínimo 3 profissionais, sendo dois representantes da Fundação CEFETBAHIA e um representante do 

SEBRAE/BA.  

1.2 A Avaliação Técnica Situacional terá duração total de, no máximo, 30 (trinta) minutos/por 

candidato.  

1.3 A Avaliação Técnica Situacional consistirá de questionamento oral sobre temas e situações práticas 

relacionadas ao exercício profissional e versará sobre conhecimento técnico, abrangendo conteúdos 

relacionados ao conhecimento específico constante do Anexo I do Comunicado nº 01/2020. 

1.4 A nota da Avaliação Técnica Situacional será o resultado da média aritmética das notas atribuídas 

pelos examinadores, observado no Quadro 6 do Comunicado nº 01/2020 

1.4.1 Será eliminado o candidato que obtiver nota inferior a 60% (12 pontos) na Avaliação Técnica 

Situacional. 

1.5 Todo o processo será gravado e filmado, devendo o candidato, no ato de sua identificação pela 

Banca Examinadora do Processo Seletivo, aceitar o Termo de Autorização referente ao uso da imagem, 

que será utilizada exclusivamente para o Processo Seletivo. 

1.6 No dia da Avaliação Técnica Situacional, o candidato deverá conectar-se à sala virtual, conforme 

convite enviado para o e-mail informado no formulário de inscrição, com antecedência mínima de 10 

minutos. 

1.6.1 Após o ingresso na sala virtual, o candidato deverá permanecer com áudio e vídeo ativados. 

1.7 Não será admitida a entrada do candidato na sala virtual após o horário estabelecido para o seu 

início. 

1.8 O candidato somente terá acesso à sala virtual designada para realização das avaliações mediante 

envio obrigatório de cópia Documento de Identidade para o e-mail 

selecao@fundacaocefetbahia.org.br, nos termos do Aviso de Convocação, que deverá estar em 

perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, a identificação do candidato. 

1.8.1 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, conselhos 

etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público 

que, por lei federal, valham como identidade; carteira de trabalho e previdências social; carteira 

nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 159 da Lei nº 9.503, de 23 de 

setembro de 1997). 

1.9 Ao candidato só será permitida a realização da Avaliação Técnica Situacional na sala virtual 

informada através de convite enviado para o e-mail cadastrado pelo candidato no ato da inscrição, 

bem como na data e horário especificados no item II desse aviso. 

a) Não haverá segunda chamada ou repetição da Avaliação Técnica Situacional. 



b) O candidato não poderá alegar desconhecimento sobre a Avaliação Técnica Situacional como 

justificativa de sua ausência. 

c) O não comparecimento à Avaliação Técnica Situacional, qualquer que seja o motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação automática do Processo Seletivo. 

d) O SEBRAE/BA não se responsabiliza por perdas de conexão ocorridos durante a realização das 

avaliações decorrentes de falhas na rede ou em equipamentos do candidato. 

II Convocados, Dia e Horário da Entrevista Individual por Competência 

Inscrição Nome do Candidato Dia Horário 
Sala 

Virtual 

789202 CAROLINA MENEZES DE ALMEIDA SANTOS 03/12/2020 16:30 01 

789429 MORJANE ARMSTRONG SANTOS DE MIRANDA 03/12/2020 17:00 02 

789067 MURILLO ANDERSON GONÇALVES BARBOSA 03/12/2020 17:30 01 

 

Salvador, 30 de novembro de 2020 
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