
 

 

PROCESSO SELETIVO nº 06/2018 
 
 

PROCESSO SELETIVO PARA PROGRAMA TRAINEE  
 

 
SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – 
SEBRAE/RJ, comunica/divulga a seguinte retificação no Manual do Candidato do Processo Seletivo nº 06-
2018, publicado em 15/07/2018. 
 
 
Alteração do Manual do Candidato, nos itens abaixo:  
 

 03 – Inscrições, sub item 3.1 e 3.8; e  
 

 09 – Cronograma. 

 
 
03. DA INSCRIÇÃO  

 
3.1. A inscrição deverá ser efetuada por meio de cadastro no site da Parceria Consultoria Empresarial 
Ltda: www.parceriaconsult.com.br, código da vaga Código v1730343, no período compreendido 
entre os dias 16/07 a 17/08/2017.  
 
 
3.8. Além do envio do currículo, para concorrer às vagas deste processo seletivo, o candidato 
deverá: 

 

3.8.1 Encaminhar cópia simples do CPF e do laudo médico, emitido nos últimos doze meses, 
atestando a espécie e o grau ou o nível da deficiência, com expressa referência ao código 
correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a 
provável causa da deficiência, na forma dos subitens 3.8.2. ou 3.8.3. deste Comunicado. 
 

3.8.2 Os documentos solicitados no item 3.8.1 (cópia simples do CPF e do laudo médico) 
deverão ser encaminhados, até o dia 17 de agosto de 2018, às 18h, por e-mail para o 
endereço eletrônico: selecao@parceriaconsult.com.br 
 

3.8.3 Os documentos solicitados no item 3.8.1 (cópia simples do CPF e do laudo médico) 
podem ser enviados, também, via SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento, 
postado impreterivelmente até o dia 17 de agosto de 2018, para a Parceria Consultoria 
Empresarial LTDA, localizada à Rua Uruguaiana nº 10 – Sala 2206 – Centro/RJ - CEP: 
20.050-090. 
 

3.8.4 O candidato poderá, ainda, entregar os documentos solicitados no item 3.8.1 (cópia 
simples do CPF e do laudo médico), até o dia 17 de agosto de 2018, das 9 horas às 17 
horas (exceto sábado, domingo e feriado), pessoalmente ou por terceiro, a Parceria 
Consultoria Empresarial LTDA, localizada à Rua Uruguaiana nº 10 – Sala 2206 – 
Centro/RJ. 
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09. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO  

ETAPA DATA LOCAL DE REALIZAÇÃO 

Divulgação do Processo Seletivo. 16/07/2018 ----- 

Inscrições 16/07 a 17/08/2018 ----- 

Resultado da 1ª etapa – Análise Curricular 
20/08/20187 

Após 17h00 nos sites: 
www.parceriaconsult.com.br 

e www.sebraerj.com.br 

Convocação para a 2ª etapa – Entrevista 
Individual 

23/08/2018 
Após 17h00 nos sites: 

www.parceriaconsult.com.br 
e www.sebraerj.com.br 

Realização da 2ª etapa – Entrevista Individual 27 a 29/08/2018 
Após 17h00 nos sites: 

www.parceriaconsult.com.br 
e www.sebraerj.com.br 

Divulgação Resultado Final 03/09/2018 
Após 17h00 nos sites: 

www.parceriaconsult.com.br 
e www.sebraerj.com.br 

Convocação para Entrega de documentação  06/09/2018 
Após 17h00 nos sites: 

www.parceriaconsult.com.br 
e www.sebraerj.com.br 

Entrega de documentação e encaminhamento 
para a 3ª Etapa Perícia Média e Exame Médico 
Admissional 

12/09/2018 
Local e horário a ser 

informado no Momento da 
convocação 

Realização da 3ª Etapa Perícia Média e Exame 
Médico Admissional 

13/09/2018 
Local e horário a ser 

informado no Momento da 
Análise Documental 

Previsão de admissão 17/09/2018 
----- 

 
 

Rio de Janeiro, em 06 de agosto de 2018. 
  

Serviço de Apoio as Micro e Pequenas Empresas 
 no Estado do Rio de Janeiro – Sebrae/RJ 
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