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PROCESSO SELETIVO/2021 

Edital 001/2021 

Convocação para 3ª Etapa - Avaliação de Perfil -  
Entrevista Individual por Competências, publicado em 22/07/2021 

 

 

O SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL – ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA 
BAHIA – SENAR-AR/BA, com sede na Rua Pedro Rodrigues Bandeira, 143, Ed. das 
Seguradoras, 8º andar - Comércio, Salvador-Bahia, torna público a Convocação para Avaliação 
de Perfil - Entrevista Individual por Competências, a ser realizada nas datas, horários e locais a 
seguir determinados. 
 

A Entrevista Individual por Competências consistirá de questionamento oral baseado nas 
competências exigidas para a atuação no cargo, conforme item 2 do Edital 001/2021. 

 

Competências Descrição 

Proatividade 
Adota medidas apropriadas de forma preventiva diante de problemas, 
necessidades ou mudanças visando obter melhores resultados. 

Auto-gestão e 
Flexibilidade 

Adapta-se a diferentes exigências do meio, revendo atitudes diante de 
fatos novos ou argumentações convincentes, contribuindo para a 
construção de um clima de trabalho equilibrado e flexível. 

Relacionamento 
Interpessoal 

Relaciona-se com pessoas, respeitando suas individualidades e 
diferenças, promovendo um ambiente saudável. 

Qualidade no 
trabalho 

Atende aos padrões de qualidade dos processos de trabalho, com vistas à 
economicidade dos recursos e a excelência dos resultados. 

Inovação 
Desenvolve ou aprimora produtos ou serviços que atendam às 
necessidades dos clientes internos e externos de forma compatível com os 
avanços sociais, tecnológicos e econômicos existentes. 

Orientação para o 
Cliente 

Norteia sua atuação no atendimento das necessidades e na superação das 
expectativas de clientes externos e/ou internos. 

 
A Entrevista Individual por Competências será pontuada conforme os seguintes critérios: 

 

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO 

EXCELÊNCIA: Há plena indicação da presença da competência pela significativa 
frequência e/ou intensidade do comportamento. 

5 

APLICA: Há indicação da presença da competência pela moderada frequência 
e/ou intensidade do comportamento. 

3 

ABAIXO DO NECESSÁRIO: Há pouca indicação da presença da competência 
pela baixa frequência e/ou intensidade do comportamento. 

1 

NÃO APLICA: A raridade ou ausência da evidência indica que muito dificilmente a 
competência está presente. 

0 

 

1. A Entrevista Individual por Competências será realizada através de vídeo chamada 
através da ferramenta Google Meet. 

2. Será criada as salas de avaliação virtual e as informações referentes ao link de acesso 
para essa sala será encaminhado a todos os candidatos, individualmente, para o e-mail 
de domínio Gmail. 

3. O link para acesso à sala virtual será enviado por meio do e-mail informado pelo 
candidato na inscrição, até 1(um) dia antes da entrevista. Se não localizar esse e-mail 
na caixa de entrada ou na caixa de “spam”/“lixo eletrônico”, envie mensagem, de 
imediato, para concepcao@concepcaoconcursos.com.br. 

 

mailto:concepcao@concepcaoconcursos.com.br
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4. O candidato deverá ingressar na sala de avaliação, através do link, somente na data e 
horário divulgados, na convocação abaixo. O candidato que não ingressar na sala de 
avaliação na data e horário divulgados será eliminado, automaticamente, do 
processo seletivo. 

5. Não é permitido realizar a prova por meios eletrônicos como tablet´s e celulares. No 
momento da realização da prova, o candidato deverá acessar um notebook ou 
computador com acesso à uma boa conexão de internet com utilização de webcam e 
áudio. 

6. Para realizar a prova, o candidato deverá escolher um local silencioso e sem circulação 
de outras pessoas. 

7. Não será aceita outra pessoa junto ao candidato no momento da entrevista. 
8. Ao candidato só será permitida a realização das avaliações na respectiva data, sala 

virtual e horários divulgados neste Processo Seletivo e site da Concepção Consultoria 
Técnica Especializada, sendo obrigatório a apresentação do Documento Original de 
Identidade, que deverá estar em perfeitas condições, de forma a permitir, com clareza, 
a identificação do candidato. 

9. Todo o processo será gravado e filmado, devendo o candidato, no ato de sua 
identificação on-line, pela Banca Examinadora do Processo Seletivo, concordar 
mediante Termo de Autorização que o uso da imagem, será utilizada exclusivamente 
para o Processo Seletivo. 

10. Não haverá segunda chamada ou repetição de avaliação. 
11. O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização das 

avaliações como justificativa de sua ausência. 
12. O não comparecimento às avaliações, qualquer que seja o motivo, caracterizará 

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

Cargo: 100 - Analista de Tecnologia da Informação 

Inscrição Nome Data Horário Local 

0168000037 JACKSON TAVARES DA COSTA 
26/07/2021 

8h30 Sala 
Virtual 0168000031 RODRIGO BRAGA PROTÁSIO 9h 

 

Cargo: 101 - Analista de Tecnologia da Informação 

Inscrição Nome Data Horário Local 

0168000027 PEDRO VITOR FERREIRA CHAVES 

26/07/2021 

9h30 

Sala 
Virtual 

0168000025 AUGUSTO CESAR BARUCH PITANGA JUNIOR 10h 

0168000012 MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUZA 10h30 

0168000016 FRANCISCO WILLIAM DANTAS DE PAULA 11h 

0168000004 JOSEMAR MAURICIO PIRES COSTA 11h30 

0168000015 LUIZ EDUARDO PEREIRA DA SILVA 13h30 

0168000028 MARCIO AMORIM LEITE 14h 

 

 


