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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 dos subitens 

3.1 “b”, e 10.1, do Comunicado nº 01/2021 - Processo Seletivo Externo nº 01/2021, conforme segue: 

3. DAS INSCRIÇÕES 

Para inscrever-se o candidato deverá: 

3.1 Acessar o site http:// www.concepcaoconsultoria.com.br durante o período de 08h00min do dia 

11/05/2021 às 23h59min do dia 31/05/2021, observado o horário de Brasília, conhecer o 

Comunicado, ficar ciente das normas estabelecidas e seguir as orientações contidas na tela. 

a) Digitar corretamente os dados cadastrais, indicar a formação, descrever a experiência 

profissional, indicando as principais atividades exercidas, fazer a opção do código da vaga 

que deseja concorrer e enviar para o e-mail documentacao@concepcaoconcursos.com.br a 

documentação referente a Avaliação Curricular e Documental subitem 4.1.2  e os seguintes 

documentos exigidos em caráter eliminatório: currículo padrão (anexo II); termo de uso de 

imagem (anexo III); Carteira Nacional de Habilitação - categoria B; comprovação da 

escolaridade com apresentação do Diploma de conclusão do Curso Superior em Ciências 

Contábeis reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) ou certificado de conclusão, 

contendo a data em que ocorreu a conclusão do curso, sem rasuras ou emendas. Registro 

no Conselho Regional de Contabilidade. Comprovação do exercício da atividade profissional 

mediante:  

b) Exercício da atividade em empresa/instituição privada na função de Contador ou Analista 

Contábil ou Analista Fiscal, 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). 

• 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), com registro de atividades compatíveis 

com as de escrituração fiscal, de escrituração contábil e obrigações acessórias acrescida de 

declaração do empregador, em papel timbrado, que informe o período (com início e fim, se for 

o caso), com a descrição das atividades desenvolvidas, OU 

• 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), com a descrição 

das atividades desenvolvidas, OU 

• Exercício da atividade/serviço(s) prestado(s) como sócio ou administrador de empresa: 

apresentação do contrato social e CNPJ e apresentação de nota(s) fiscal(is) que 

comprove(m) o(s) serviço(s) prestado(s), acrescida(s) de declaração(ões) do(s) 

contratante(s), que informe(m) o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie da(s) 

atividade(s) realizada(s), OU 
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• 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 1º e do último mês recebido, acrescida(s) de declaração(ões) do(s) contratante(s), que 

informe(m) o período (com início e fim, se for o caso) e a espécie da(s) atividade(s) realizada(s). 

10. DIVULGAÇÃO DAS ETAPAS E RESULTADOS DO PROCESSO SELETIVO 

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 

Até 31/05/2021 Período das Inscrições prorrogado 
Encerramento  

23h59m dia 31/05/2021 

Até 04/06/2021 
Período para anexar documentação comprobatória para 
avaliação curricular e documental 

Encerramento  
23h59m dia 01/06/2021 

Até 02/06/2021 Limite para impressão e pagamento do boleto Horário bancário 

04/06/2021 Divulgação das inscrições válidas Após as 17h 

08/06/2021 Resultado da 1ª etapa - avaliação curricular e documental  Após as 17h 

09 e 10/06/2021 
Prazo para solicitação de esclarecimento sobre o resultado 
preliminar avaliação curricular e documental 

Abertura 8h dia 09/06/2021 
Encerramento  

18h dia 10/06/2021 

14/06/2021 
Resultado da análise de esclarecimento sobre o resultado 
preliminar da 1ª etapa avaliação curricular e documental 

Após as 17h 

14/06/2021 Convocação para a 2ª etapa - Avaliação de Conhecimentos  Após as 17h 

20/06/2021 Aplicação da Avaliação de Conhecimentos  Definido na Convocação 

20/06/2021 
Divulgação dos gabaritos Avaliação de Conhecimentos 
(questões objetivas)  

Após as 17h 

21 e 22/06/2021 Prazo para solicitação de esclarecimento sobre os gabaritos   
Abertura 8h dia 21/06/2021 

Encerramento  
18h dia 22/06/2021 

28/06/2021 Resultado da análise de esclarecimento sobre o gabarito  Após as 17h 

28/06/2021 Resultado da 2ª etapa - Avaliação de Conhecimentos  Após as 17h 

29 e 30/06/2021 
Prazo para solicitação de esclarecimento sobre o resultado 
da 2ª etapa - Avaliação de Conhecimentos 

Abertura 8h dia 29/06/2021 
Encerramento  

18h dia 30/06/2021 

05/07/2021 
Resultado da análise solicitação de esclarecimento sobre 
resultado da 2ª etapa - Avaliação de Conhecimentos 

Após as 17h 

05/07/2021 
Convocação para 3ª etapa - Entrevista Individual por 
Competências 

Após as 17h 

08/07 a 
11/07/2021 

Aplicação da Entrevista Individual por Competências A definir na Convocação 
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DATA PREVISTA ATIVIDADE HORÁRIO 

13/07/2021 
Resultado preliminar da 3ª etapa - Entrevista Individual por 
Competências 

Após as 17h 

14 e 15/07/2021 
Prazo para solicitação de esclarecimento sobre o resultado 
preliminar da 3ª Etapa - Entrevista Individual por Competências 

Abertura 8h dia 14/07/2021 
Encerramento  

18h dia 15/07/2021 

16/07/2021 
Resultado Final da 3ª etapa - Entrevista Individual por 
Competências 

Após as 17h 

20/07/2021 Resultado Final do Processo Seletivo Após as 17h 

 


