Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Estado de Mato Grosso
Processo Seletivo Simplificado Nº 01/2021
CLASSIFICADOS PARA PRÓXIMA ETAPA
ENTREVISTA PESSOAL

CARGO / FUNÇÃO: ANALISTA TÉCNICO II / ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO DE TI
LOCAL DE TRABALHO: SEDE DO SENAR (CUIABÁ - MT)
LOCAL DA ENTREVISTA: SENAR – CUIABÁ - MT
ENDEREÇO: Rua Engenheiro Edgard Prado Arze, s/nº, Quadra 01, Setor A, Centro Político Administrativo, Cuiabá – MT

NOME
Jhonatan Lucas Dutra Rabelo

DATA
04/05/2021

HORÁRIO
09:00

(Terça-feira)
Josemar Cristiano da Silva

Chegar 15m antes

Thomerson Roncally Araújo Teixeira

Horário Local

09:30
10:00

O preenchimento do formulário de Análise de Perfil Comportamental será realizado através de link
de acesso que será enviado ao e-mail informado no ato da inscrição do candidato classificado no
dia 30 de abril.

A Entrevista Pessoal será realizada impreterivelmente na data, horário e local informados.
Para realização da entrevista o candidato deverá apresentar um documento com foto, conforme descrito
no item 6.6 do instrumento de seleção.
Caso o candidato não receba o link para preencher o formulário de Análise de Perfil Comportamental até
o dia 03 de abril no período da manhã, deverá comunicar imediatamente ao SENAR/MT no e-mail:
processoseletivo@senarmt.org.br.
Na etapa de entrevista pessoal os candidatos selecionados serão entrevistados por uma banca,
composta pelo gestor responsável por cada área e um profissional da área de recursos humanos.
Medidas de Prevenção ao COVID-19 – conforme decreto vigente do Governo do Estado de Mato
Grosso
Todos os candidatos deverão estar utilizando máscara. Não será permitida a entrada de candidato sem
o uso de máscara.
O SENAR cumprirá a exigência de afastamento mínimo de 1,5m (um metro e meio) de distância entre
os presentes, as janelas permanecerão abertas mantendo o ambiente arejado por ventilação natural,
disponibilizará álcool 70% para a higienização das mãos e realizará a higiene nas superfícies mais tocadas
(maçanetas, mesas, cadeiras, corrimãos, elevadores, mouses, teclados, detre outros).
Cuiabá – MT, 28 de abril de 2021.

FRANCISCO OLAVO PUGLIESI DE CASTRO
Superintendente
SENAR-AR/MT

