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PROCESSO SELETIVO Nº. 05/2022 

ANALISTA I – ANALISTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE HABILIDADES E ATITUDES E  

ENTREVISTA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 

 

O Polo Socioambiental Sesc Pantanal, órgão da Administração Nacional do Serviço Social do 
Comércio, Instituição de Direito Privado, sem fins lucrativos, torna público a relação de 
candidatos convocados para a etapa de avaliação de habilidades e atitudes, a realizar-se no 
período de 12 A 14 DE JULHO DE 2022. 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No case técnico o candidato deverá elaborar uma apresentação, com o seguinte tema: 

Projeto para um evento em comemoração ao Dia Nacional do Pantanal a ser realizado no Parque 
Sesc Baía das Pedras. 

A apresentação deve obrigatoriamente conter: 

• Justificativa; 

• Objetivo da proposta; 

• Orçamento; 

• Cronograma de atividades. 

As informações adicionais do Case Técnico estão no Anexo I deste documento.  

O case técnico, deverá ser salvo em formato PDF e enviado ATÉ 14 DE JULHO DE 2022 (QUINTA-FEIRA) 
para o e-mail seletivo.pantanal@sesc.com.br. No dia da Entrevista Técnica Comportamental, o candidato 
terá 20 minutos para apresentar sua proposta aos avaliadores.  

Observação: Informamos que de acordo com o item 4.1 e subitem 4.1.4 do descritivo do processo seletivo 
“Serão eliminados, deste processo seletivo, independente da fase em que se encontrem os candidatos que 
faltarem a qualquer fase ou etapa do processo seletivo”. Sendo assim o candidato que não enviar o case 
técnico de habilidades e atitudes dentro do prazo, não poderá realizar a etapa de entrevista 
técnica/comportamental. 

 

 

NOME 

01  AGATHA BARBOSA AMORIM 

02  ANIELLY CRISTINE PRADO DE ABREU 

03  BIANCA RANTIN 

04  CAMILA CRISTINA HASHIMOTO 

05  CARLA ANDREA MOREIRA 

06  DANIELA RABELLO FERREIRA 

07  DIRCE DE SOUZA COSTA 

08  JULIA DE MATOS NOGUEIRA 

09  LEO RAMOS MALAGOLI 

10  LUCAS MILANI RODRIGUES 

11  MAYA RIBEIRO BAGGIO 

12  MILANY CRISTINA BARBOSA ALENCAR 

13  PATRÍCIA LOPES 

14  VANESSA VILALBA ALBERICO 
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CRONOGRAMA DE ENTREVISTA TÉCNICA/COMPORTAMENTAL 
 

 

A entrevista será realizada através da ferramenta Microsoft Teams, conforme cronograma acima. 
Pedimos que os candidatos entrem em contato conosco, até o dia 14/07/2022 para alinhamento dos 
detalhes, pelos telefones (65) 3688-2065 / 2020. 

Os candidatos deverão enviar no e-mail seletivo.pantanal@sesc.com.br, até o dia 14/07/2022, a cópia 
dos seguintes documentos: 

• Documento de identidade com foto; 

• Certidão de Nascimento ou Casamento; 

• Diploma de formação do Ensino Superior; 

• Carteira, contrato ou declaração de trabalho, comprovando experiência profissional exigida; 

• Declaração contida no Anexo III do Descritivo de Recrutamento e Seleção preenchida e 
assinada. 

 

 Pedimos atenção às seguintes orientações:  
 

• Escolha um local bem iluminado, silencioso e sem interrupções; 

• As entrevistas serão realizadas somente no dia e horário agendados, não havendo possibilidade 
de serem feitas em outro momento; 

• O candidato que não participar da entrevista será desclassificado do processo seletivo;  

• Sugerimos o preparo dos equipamentos a serem utilizados para realização da entrevista, com 
antecedência mínima de 15 minutos, para evitar problemas de acesso ou atrasos, que podem 
acarretar a desclassificação;  

• Certifique-se da adequação dos equipamentos que serão utilizados para realização da 
entrevista, pois o Sesc Pantanal não se responsabilizará por problemas de ordem técnica dos 
computadores, conexão de internet, congestionamento das linhas de comunicação, bem como 
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados; 

• Durante a realização da entrevista é obrigatório que os recursos de áudio e vídeo estejam 
habilitados, a todo momento, sob pena de eliminação no processo seletivo.  

 
Várzea Grande/MT, 12 de julho de 2022. 

Seção de Recursos Humanos  
 

NOME DATA HORÁRIO 

01  AGATHA BARBOSA AMORIM 

18/07/2022 

8h30 

02  ANIELLY CRISTINE PRADO DE ABREU 9h30 

03  BIANCA RANTIN 10h30 

04  CAMILA CRISTINA HASHIMOTO 11h30 

05  CARLA ANDREA MOREIRA 14h 

06  DANIELA RABELLO FERREIRA 15h 

07  DIRCE DE SOUZA COSTA 16h 

08  JULIA DE MATOS NOGUEIRA 17h 

09  LEO RAMOS MALAGOLI 

20/07/2022 

10h 

10  LUCAS MILANI RODRIGUES 11h 

11  MAYA RIBEIRO BAGGIO 14h 

12  MILANY CRISTINA BARBOSA ALENCAR 15h 

13  PATRÍCIA LOPES 16h 

14  VANESSA VILALBA ALBERICO 17h 
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ANEXO I 

 

 

Cargo 
ANALISTA I – ANALISTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Lotação 
PARQUE SESC BAÍA DAS PEDRAS – POCONÉ/MT 

 
Atividade: 

Elaborar um projeto para um evento em comemoração ao Dia Nacional do Pantanal a ser realizado no Parque 

Sesc Baía das Pedras. 

 

Informações adicionais: 

Público-alvo: turistas e população local (predominantemente famílias) 

Número estimado de participantes: 300 pessoas 

 

Contextualização: 

O Dia Nacional do Pantanal é comemorado em 12 de novembro, data estabelecida pelo Conselho Nacional do 

Meio Ambiente, por meio da Moção nº 008 de 03/04/2008, visando celebrar a importância deste patrimônio da 

humanidade e envolver toda a sociedade em sua defesa. A data é alusiva à morte do jornalista e ambientalista 

Francisco Ancelmo de Barros, que, em um protesto ocorrido em Campo Grande-MS no ano de 2005 contra as 

ameaças que o Pantanal sofria, tirou sua própria vida ateando fogo ao seu corpo. A data tem sido uma forma de 

ampliar visibilidade ao Pantanal, trazendo para o debate social suas pressões e ameaças latentes, bem como 

suas potencialidades enquanto reserva de biodiversidade, manifestações culturais e oportunidades para o 

desenvolvimento sustentável de toda a região. 

 

 

 

 


