SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO – SESCOOP
COMUNICADO Nº 24 – CONVOCAÇÃO PARA REAPLICAÇÃO DA 3º ETAPA - ENTREVISTA
TÉCNICA EXCLUSIVAMENTE PARA O CARGO/FUNÇÃO ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO E
GESTÃO/PESQUISA

A Unidade Nacional do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, doravante denominada
SESCOOP, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, cuja criação foi autorizada pela Medida
Provisória nº 2.168-40, de 24 de agosto de 2001, situada em Brasília-DF, no Setor de Autarquias Sul,
Quadra 04, Bloco “I”, Edifício Casa do Cooperativismo, dá publicidade ao COMUNICADO 24 –
CONVOCAÇÃO PARA REAPLICAÇÃO DA 3º ETAPA - ENTREVISTA TÉCNICA EXCLUSIVAMENTE
PARA O CARGO/FUNÇÃO ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO E GESTÃO/PESQUISA.
I.

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1. As orientações descritas neste COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO complementam o estipulado
no Comunicado de Abertura do Processo Seletivo nº 01/2017, bem como os seus Anexos
publicados, e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo candidato.
2. É indicado a releitura do Comunicado de Abertura do Processo Seletivo nº 01/2017 e seus Anexos,
bem como a leitura deste Comunicado na íntegra, não podendo o candidato alegar
desconhecimento.
3. A realização desta etapa ocorrerá dia 22 DE FEVEREIRO DE 2018, de acordo, exclusivamente,
com a data e horário especificado por candidato no QUADRO DE CONVOCAÇÃO, Capítulo IV
deste Comunicado.
4. O endereço do local de realização da Entrevista Técnica é: SEPS Av. W5 Sul, EQ 708/907 lote B,
CEP: 70.390-070 - Bloco – B 04 Térreo– Brasília/DF (IESPLAN).
5. As notas obtidas na Etapa da Entrevista Técnica serão calculadas de acordo com o disposto
no Comunicado de Abertura do Processo Seletivo nº 01/2017.

II. PROCEDIMENTOS GERAIS
1. Os candidatos convocados deverão comparecer ao local da avaliação pelo menos 30 (trinta)
minutos antes do horário previsto para a realização da atividade.
1.1. Não será permitida, em hipótese alguma, a entrada de candidato no local da atividade,
após o horário divulgado neste Comunicado.
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1.2. O candidato que não comparecer no local e horário indicados para realização da
3ª Etapa - Entrevista Técnica estará automaticamente eliminado do Processo
Seletivo.
1.3. O acesso ao local da avaliação será exclusivo para os candidatos convocados. Eventuais
acompanhantes deverão permanecer do lado de fora do local da avaliação.
1.4. Não haverá, sob qualquer pretexto, segunda chamada para nenhuma das etapas deste
Processo Seletivo.
2. O candidato deverá se apresentar munido de documento oficial de identificação.
3. No caso de perda, roubo, extravio e/ou na falta do documento de identificação, com o qual se
inscreveu neste Processo Seletivo, o candidato poderá apresentar outro documento de
identificação equivalente.
3.1. Serão considerados documentos de identidade oficial: cédula oficial de identidade (RG),
carteira expedida por órgão ou conselho de classe (OAB, CREA, CRM, etc.), carteira de
trabalho e previdência social, certificado de reservista, carteira de motorista com foto e
passaporte válido.
3.2. O documento de identificação deverá estar em perfeita condição, a fim de permitir, com
clareza, a identificação do candidato e deverá conter, obrigatoriamente, filiação,
fotografia, data de nascimento e assinatura.
3.3. Não serão aceitos documentos de identidade com prazo de validade vencido, ilegíveis,
não identificáveis e/ou danificados.
3.4. O candidato que não apresentar documento de identidade oficial, conforme item 3.1 deste
Comunicado, não poderá participar da Entrevista Técnica, sendo então desclassificado.
III. PROCEDIMENTOS DA 3ª ETAPA - ENTREVISTA TÉCNICA
1. A Entrevista Técnica será realizada individualmente e por ordem alfabética.
1.1. Não será permitido ao candidato, sob qualquer pretexto ou condições, realizar alteração
do horário pré-estabelecido.
2. O candidato deverá, antes de iniciar sua Entrevista Técnica, assinar um termo de autorização
para gravação em vídeo com áudio da entrevista.
2.1. O candidato que não autorizar a gravação e filmagem não poderá realizar a Entrevista
Técnica, sendo eliminado do Processo Seletivo.
2.2. Não serão concedidas cópias da gravação ou filmagem para os candidatos participantes.
3. Os candidatos que portarem algum objeto eletrônico deverão mantê-los desligados.
O candidato que se recusar a seguir este procedimento, não poderá realizar a entrevista,
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sendo eliminado.
4. A Entrevista Técnica para o cargo/função Analista de Desenvolvimento e Gestão/Pesquisa
contará com duração de até 1(uma) hora, sendo até 30 (trinta) minutos para a realização da
1ª fase, observando os critérios estabelecidos no item nº 3.10.1 do Comunicado de Abertura
do Processo Seletivo nº 01/2017 (Entrevista em Língua Portuguesa); e até 30 (trinta) minutos
para a realização da 2ª fase (Entrevista em Língua Inglesa), observando os demais critérios
estabelecidos no item nº 3.10.2.1 do Comunicado de Abertura do Processo Seletivo
nº 01/2017.
4.1. O candidato deverá respeitar o tempo de duração estipulado, sendo desconsiderado pela
Banca Entrevistadora as declarações realizadas em tempo excedido.
4.2. A Banca Entrevistadora indicará, ao candidato, o início da entrevista, a partir do qual
contará o tempo e comunicará, ao candidato, o tempo de até 5 (cinco) minutos restantes
antes do final.
4.3. Ao iniciar a entrevista, o candidato deverá se apresentar brevemente e, logo em seguida,
a Banca Entrevistadora entregará o roteiro com as perguntas a serem respondidas.
4.3.1. O candidato deverá responder as perguntas seguindo a ordem determinada.
4.3.2. É de responsabilidade do candidato a definição do uso do tempo para responder a
cada pergunta realizada.
4.4. Após o término da entrevista, o candidato deverá aguardar no local até que todos os
membros da banca entrevistadora atribuam a pontuação em seus instrumentos de
avaliação, conferir o lacre do seu envelope e assinar no local indicado pela banca. Ao final
da entrevista, o envelope lacrado contendo a pontuação do candidato será entregue a um
profissional da CKM SERVIÇOS responsável pela guarda e sigilo das informações.
5. O candidato deverá manter um tratamento formal para com os membros da banca
entrevistadora.
6. Não será permitida a presença ou permanência de outros candidatos ou qualquer pessoa para
assistir a Entrevista Técnica dos demais, exceto da equipe organizadora do Processo Seletivo.
7. Não serão divulgados os resultados fracionados da Entrevista Técnica, somente o resultado
da nota final.
8. De acordo com o item nº 3.10.3 do Comunicado de Abertura, o resultado final da Entrevista
Técnica será a soma da 1ª fase e da 2ª fase da Entrevista Técnica, dividida por 02 (dois) e os
candidatos pontuados e classificados por ordem decrescente;
9. A nota final da Etapa de Entrevista Técnica será a média aritmética simples das notas
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atribuídas pelos avaliadores, de acordo com o item nº 3.13 do Comunicado de Abertura.
10. Considerando o somatório das pontuações atribuídas em ambas as fases da Etapa de
Entrevista Técnica (entrevista em língua portuguesa e entrevista em língua inglesa) e a
posterior divisão, nos termos do item nº. 3.10.3 do Comunicado de Abertura, as notas finais
máxima e mínima desta Etapa correspondem, respectivamente, a 128,00 (cento e vinte e oito
pontos) pontos e a 32,00 (trinta e dois) pontos.
11. Não serão recebidos os documentos referentes à 4ª etapa – Análise Curricular e Documental,
pois serão considerados os documentos já entregues na oportunidade da aplicação da Etapa
anteriormente realizada.

IV. QUADRO DE CONVOCAÇÃO
HORÁRIO

INSC

CANDIDATO (A)

CARGO/FUNÇÃO

DATA

000223

AMANDA GOMES MAGALHÃES

Analista De Desenvolvimento e
Gestão / Pesquisa

22/02/2018

8h

002505

ANA CAROLINA DA SILVA DIAS

Analista De Desenvolvimento e
Gestão / Pesquisa

22/02/2018

9h

Analista De Desenvolvimento e
Gestão / Pesquisa

22/02/2018

10h

Analista De Desenvolvimento e
Gestão / Pesquisa

22/02/2018

11h

Analista De Desenvolvimento e
Gestão / Pesquisa

22/02/2018

13h

Analista De Desenvolvimento e
Gestão / Pesquisa
Analista De Desenvolvimento e
Gestão / Pesquisa

22/02/2018

14h

22/02/2018

15h

22/02/2018

16h

001196
003361
003635

ANA PAULA PELEGRINI RATIER
DE ARAUJO
CARLA FALEIRO TINOCO
GABRIELA

DAL

SASSO

OLIVEIRA

001053

GUILHERME SOUZA COSTA

002257

IGOR CHIAMULERA

000984

MARIANA FONSECA LIMA

DE

Analista De Desenvolvimento e
Gestão / Pesquisa

DE INÍCIO
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V. CRONOGRAMA DAS ETAPAS E DISPOSIÇÕES FINAIS

REALIZAÇÃO DAS ETAPAS
1. Convocação para Entrevista para
Desenvolvimento e Gestão / Pesquisa.

a

DATA

função

Analista

de

09/02/2018

2. Realização da Entrevista Técnica para a função Analista de
Desenvolvimento e Gestão / Pesquisa.

22/02/2018
Horário das
8h às 17h

3. Divulgação do Resultado Preliminar da 3ª Etapa - Entrevista Técnica.

26/02/2018

27/02 a 28/02/2018

4. Prazo para Interposição de Recursos referente a 3ª Etapa Entrevista
Técnica.
5. Divulgação do resultado do julgamento dos recursos, do Resultado
Final da 3ª Etapa - Entrevista Técnica, da Classificação Final, e
Homologação do Processo Seletivo nº 01/2017 exclusivo para a função
Analista de Desenvolvimento e Gestão.

Das 10h do dia 27/02/2018
até às 18h do dia 18/02/2018

01/03/2018

6. Todos os avisos e publicações relacionados a este Processo Seletivo ocorrerão exclusivamente
nos endereços eletrônicos, e é responsabilidade única dos candidatos o acompanhamento.
Não serão feitos avisos ou comunicados de forma pessoal sobre os andamentos desta Etapa e
da classificação final do certame.

7. Para que não se alegue desconhecimento, faz baixar o presente COMUNICADO que será
publicado

nos

endereços

eletrônicos

e

https://ckmservicos.selecao.net.br

http://www.somoscooperativismo.coop.br/
Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2018.
Marco Antônio Franzi
Gerência de Pessoas
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