
 

COMUNICADO DAS VAGAS E ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 
 

 

 

Vaga: ANALISTA I – ADMINISTRATIVO (Área de atuação: Negócios)                                                              

Quantidade de vagas/ Lotação (local de trabalho):  01 Vaga – Sesc Serra Talhada 

Tipo de Contratação: Contrato indeterminado 
(após o período de experiência de 90 dias - Regido 
pela CLT) 

Carga Horária: 40 horas semanais 

1. REQUISITOS 

Ensino Superior Completo. Experiência mínima de 06 (seis) meses nos últimos 05 (cinco) anos na área de 
Marketing, Gestão Comercial, Vendas ou Negócios. Desejável Pós-Graduação em Marketing, Gestão 
Comercial, Vendas ou Negócios. 
 
ANEXAR na Etapa de Verificação de Requisitos: Diploma ou Comprovante de Conclusão do Curso, emitidos 
por Instituições credenciadas pelo sistema federal (MEC) ou estadual (CEE), de cursos autorizados e 
reconhecidos por estas instituições. Comprovação de experiência mínima de 06 (seis) meses nos últimos 05 
(cinco) anos na área de Marketing, Gestão Comercial, Vendas ou Negócios.  
 
Diploma ou Comprovante de Conclusão do Curso de Pós-Graduação em Marketing, Gestão Comercial, 
Vendas ou Negócios, emitidos por Instituições credenciadas pelo sistema federal (MEC) ou estadual (CEE), 
de cursos autorizados e reconhecidos por estas instituições, quando houver. 

2. COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS 

Comprometimento, Proatividade, Foco em Resultados, Relacionamento Interpessoal e Ética. 

3. BREVE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARGO 

NEGÓCIOS 
Estudar o mercado (público e concorrentes) e avaliar oportunidades de negócios para a Rede Sesc; Visitar 
de modo sistemático empresas, instituições, gestores e lideranças do segmento do comércio de bens, 
serviço e turismo; Manter a interlocução constante com empresas e entidades de representação de modo a 
promover o relacionamento com o mercado; Prospectar negócios e vender serviços da Unidade; Realizar 
atendimento direto aos clientes via canais presenciais e digitais, ofertando serviços de acordo às suas 
necessidades; Garantir a excelência na comunicação com clientes internos e externos; Realizar controles e 
conferir documentos relacionados aos clientes; Elaborar relatórios relacionados à clientela; Realizar 
procedimentos administrativos necessários para a execução das tarefas e operar sistemas informatizados 
de gerenciamento, incluindo o recebimento de valores quando necessário. 
Executar outras atividades correlatas à natureza do cargo. 

4. SALÁRIOS E BENEFÍCIOS 

Salário inicial: R$ 3.294,62/ Salário após 90 dias: R$ 3.660,69 

Vale Transporte (de acordo com a legislação vigente e normas administrativas internas); 

Auxílio Saúde (de acordo com normas administrativas internas); 

Valores subsidiados para Assistência Odontológica nas Clínicas Odontológicas do Sesc/PE; 

Alimentação subsidiada ou Ticket Alimentação em conformidade com as normas internas; 

Descontos em serviços do Sesc/PE. 



 

 

5. ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO EXTERNO 

Etapa 1 - Triagem Curricular (item 6.11 do Regulamento) - Classificatória 

Etapa comum a todos os cargos, consiste na leitura e interpretação automática dos currículos através de 
algoritmo. Cada currículo é analisado e recebe uma pontuação baseada nos requisitos e perfil do cargo 
pretendido. 

Informações: O candidato deverá acessar a área do “Trabalhe Conosco” no endereço www.sescpe.org.br, e 
será direcionado para a Página de Carreiras do Sesc/PE. Ao escolher a vaga desejada, o candidato deverá 
clicar em “inscrever-se na vaga”, preencher os dados pessoais e anexar o currículo, conforme modelo 
disponibilizado no Anexo I – Modelo de Currículo. 

Etapa 2 - Verificação de Requisitos (item 6.12 do Regulamento) – Classificatória e Eliminatória 

Consiste em perguntas objetivas para identificação da habilitação do candidato ao Processo Seletivo tais 
como atendimento ao requisito necessário para o cargo, e vedações previstas nos itens 2.2 e 2.3 do 
Regulamento. Para cada requisito solicitado para a vaga, o candidato deverá anexar documento 
comprobatório do atendimento. 

Informações: Etapa on-line realizada através de link encaminhado ao e-mail indicado pelo candidato no ato 
da inscrição e de acordo com o cronograma estabelecido para realização das etapas do processo seletivo. 

Etapa 3 - Avaliação de Conhecimento (item 6.13 do Regulamento) - Classificatória e Eliminatória 

A avaliação será composta por 10 (dez) questões objetivas de múltipla escolha, sendo 05 (cinco) questões 
de Língua Portuguesa e 05 (cinco) questões de Conhecimentos Específicos, com pontuação de 1,0 (um) 
ponto cada. A avaliação terá a pontuação máxima de 10 (dez) pontos, ficando eliminados os que 
obtiverem nota inferior a 5,0 (cinco) pontos. Passarão para a próxima etapa do Processo Seletivo os 
candidatos que obtiverem as 50 (cinquenta) maiores pontuações na Avaliação de Conhecimento conforme 
item 6.13.6 do Regulamento. 

Informações: Etapa on-line realizada através de link encaminhado ao e-mail indicado pelo candidato no ato 
da inscrição e de acordo com o cronograma estabelecido para realização das etapas do processo seletivo. 

Conteúdo da Avaliação: 
Língua Portuguesa: Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários). Sinônimos 
e antônimos. Sentido próprio e figurado das palavras. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, 
numeral, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às 
relações que estabelecem. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Colocação 
pronominal. Crase. 
Conhecimentos Específicos: Marketing, Vendas, B2B e B2C, Pesquisa de Mercado, Estratégias de Marketing, 
Relacionamento com Clientes, Gestão Comercial, Marca e Mídias digitais. 

Duração da Avaliação: 01 (uma) hora. 

Etapa 4 - Análise Comportamental (item 6.14 do Regulamento) - Classificatória 

Consiste em questionário com perguntas sobre o candidato com o objetivo de identificar a aderência do seu 
perfil comportamental ao cargo pretendido. Através da análise de discurso dos candidatos, o algoritmo 
mapeia seus traços de personalidade e identifica a compatibilidade entre o candidato e os 5 (cinco) Perfis do 
Trabalho selecionados para a oportunidade: Performance no trabalho, absorção de novos conhecimentos, 
baixa procrastinação, bom relacionamento interpessoal e potencial para tarefas complexas. 

Informações: Etapa on-line realizada através de link encaminhado ao e-mail indicado pelo candidato no ato 
da inscrição e de acordo com o cronograma estabelecido para realização das etapas do processo seletivo. 

 
 
 



 

Etapa 5 - Habilitação (item 6.15 do Regulamento) -  Classificatória e Eliminatória 

Consiste na análise dos documentos anexados na etapa de Verificação de Requisitos, que deverão 
comprovar o atendimento dos requisitos necessários ao exercício do cargo (informados na divulgação de 
cada vaga).  Serão analisados os documentos dos candidatos com as maiores pontuações na etapa 
anterior até atingir o quantitativo de 25 (vinte e cinco) habilitados. 
Os candidatos que não atenderem aos requisitos do cargo serão eliminados do processo seletivo. 

Informações: Procedimento Interno. 

Etapa 6 - Avaliação Situacional (item 6.16 do Regulamento) - Classificatória e Eliminatória 

Modalidade - Prova Prática 

A avaliação situacional terá pontuação máxima de 10,0 (dez) pontos, ficando eliminados os que obtiverem 
nota inferior a 5,0 (cinco) pontos. 
1ª. Elaboração da Apresentação: O(a) candidato(a) deverá elaborar uma apresentação em PowerPoint, PDF 
ou Imagem. A apresentação deverá ser simples, objetiva, curta (limitada a no máximo 6 slides) e de maneira 
profissional deve apoiar no convencimento de um possível cliente (lead) a adquirir um serviço do Sesc. 

Informações: Etapa on-line realizada através do envio da apresentação que ocorrerá de acordo com o 
cronograma estabelecido para realização das etapas do processo seletivo. Será encaminhado um link ao e-
mail indicado pelo candidato no ato da inscrição para anexar o seu material atendendo aos seguintes 
formatos: PowerPoint, PDF ou Imagem (.jpg; .jpeg; .png; .bmp; .gif), até o limite máximo de 5MB.   

Conteúdo e preparação da apresentação: 
Para elaboração do Pitch de Vendas, o candidato(a) deverá consultar o site do Sesc em Pernambuco 
(https://www.sescpe.org.br/). Ao visitar o site, deverá se apropriar das informações sobre a entidade e seus 
serviços. Além do site do Sesc em Pernambuco, deverá também estudar as características do município de 
Serra Talhada, o perfil dos seus moradores e do seu mercado. A partir das informações levantadas, escolher 
um dos serviços do Sesc que no entendimento do candidato(a) possua maior aderência com a região de 
Serra Talhada, para ser ofertado através do Pitch. Adicionalmente, deverá ser estudada a concorrência do 
serviço escolhido na região de Serra Talhada. Na apresentação, deverão ser mencionados os benefícios e 
diferenciais competitivos do Sesc e do serviço escolhido. Considerar os avaliadores como potenciais clientes 
que desconhecem o Sesc e estão interessados na contratação do serviço mencionado no Pitch. 

2ª. Apresentação do Pitch de Vendas: O(a) candidato(a) fará a apresentação do seu Pitch de Vendas com 
apoio da apresentação para os avaliadores, com duração máxima de 10 minutos. A data e horário de 
apresentação de cada candidato serão divulgados anteriormente, obedecendo a ordem alfabética. 

Informações: Etapa on-line realizada através de link encaminhado ao e-mail indicado pelo candidato no ato 
da inscrição e de acordo com o cronograma estabelecido para realização das etapas do processo seletivo. 

Critérios de avaliação: 
1. Conteúdo da apresentação: (0 - 2,0 pontos); 
2. Estética da apresentação: (0 - 2,0 pontos); 
3. Capacidade de oratória: (0 - 3,0 pontos); 
4. Capacidade de argumentação: (0 - 3,0 pontos). 

Etapa 7 - Entrevista (item 6.16 do Regulamento) - Classificatória 

Informações: Etapa on-line realizada através de link encaminhado ao e-mail indicado pelo candidato no ato 
da inscrição e de acordo com o cronograma estabelecido para realização das etapas do processo seletivo. 

Critérios de avaliação: 
a)  Comprometimento: cumpre deveres e obrigações e demonstra responsabilidade, interesse, 
profissionalismo e dedicação; 
b)  Foco em Resultado: reconhece a importância do seu trabalho para o negócio e desenvolve as suas 
atividades, buscando atingir metas e resultados; 



 

 
 

c)  Proatividade: capacidade de organização e administração do tempo, priorizando ações na busca de 
melhorias, e se antecipando diante de situações onde erros e riscos podem ser evitados; 
d)  Relacionamento Interpessoal: mantém relacionamento adequado ao interagir com outras pessoas, 
estabelecendo relações cordiais que facilitam a consecução de soluções e objetivos. 
 
O avaliador atribuirá a pontuação de 0 (zero) a 10 (dez) para cada critério, obtendo a nota geral do 
candidato através da média das pontuações atribuídas (a+b+c+d)/4;  
 
Caso haja mais de um avaliador, a nota final da entrevista será a média da nota geral de cada um deles. 

Duração da Avaliação: Até 03 (três) horas. 


