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COMUNICADO 03 

PROCESSO SELETIVO SEBRAE/MS 03/2013 

 
 
O SEBRAE/MS, assessorado pela FAPETEC – Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura, 
divulga alterações/ complementações do Comunicado 01:  

 
 
 
Item 2.4 
ONDE SE LÊ:  

Outras consultas:  

 http://www.governancamunicipal.sp.gov.br/conteudo/arquivos/Analise%20de%20requisitos.pdf 

 http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/ tecnologia_informacao 

 http://www.up.ac.mz/cepe/images/apostila.pdf 

 http://pt.scribd.com/doc/119423798/Livro-Projeto-de-Banco-de-Dados-11-Ed-Livro-Completo-pdf 

 https://www.novatec.com.br/livros/engenhariasoftware/capitulo9788575222171.pdf 

 http://pt.slideshare.net/simplesconsultoria/portais-corporativos-5628479 

 

LEIA-SE:  

Outras consultas: 

 http://stoa.usp.br/diegofdc/files/-1/20719/Apostila_Redes_ProfDiegoFiori_vfinal.pdf  

 http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/ tecnologia_informacao e segurança da 
informação 

 http://portal.cjf.jus.br/sigjus/arquivos-diversos/NBR-ISO-IEC-17799-2005.PDF/view 
 https://brasil.pmi.org/brazil/PMBOKGuideAndStandards.aspx 
 http://social.technet.microsoft.com/wiki/pt-br/contents/articles/9720.guia-de-sobrevivencia-active-

directory-no-windows-server-2008-e-windows-server-2008-r2.aspx 
 
 
Item 2.5 
ONDE SE LÊ:  

Fontes para estudo e pesquisa: 

 CHIAVENATO, Idalberto. A gestão de negócios ao alcance de todos. 2ª ed. Editora: Manole - 2011 

 
LEIA-SE:  

Fontes para estudo e pesquisa: 

 CHIAVENATO, Idalberto. ADMINISTRAÇÃO PARA NÃO ADMINISTRADORES - A Gestão de Negócios ao 
Alcance de Todos. 2ª ed. Editora: Manole - 2011 

 
 

http://www.governancamunicipal.sp.gov.br/conteudo/arquivos/Analise%20de%20requisitos.pdf
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/tecnologia_informacao
http://www.up.ac.mz/cepe/images/apostila.pdf
http://pt.scribd.com/doc/119423798/Livro-Projeto-de-Banco-de-Dados-11-Ed-Livro-Completo-pdf
https://www.novatec.com.br/livros/engenhariasoftware/capitulo9788575222171.pdf
http://pt.slideshare.net/simplesconsultoria/portais-corporativos-5628479
http://stoa.usp.br/diegofdc/files/-1/20719/Apostila_Redes_ProfDiegoFiori_vfinal.pdf
http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/tecnologia_informacao
http://portal.cjf.jus.br/sigjus/arquivos-diversos/NBR-ISO-IEC-17799-2005.PDF/view
https://brasil.pmi.org/brazil/PMBOKGuideAndStandards.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/pt-br/contents/articles/9720.guia-de-sobrevivencia-active-directory-no-windows-server-2008-e-windows-server-2008-r2.aspx
http://social.technet.microsoft.com/wiki/pt-br/contents/articles/9720.guia-de-sobrevivencia-active-directory-no-windows-server-2008-e-windows-server-2008-r2.aspx
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Item 5.8 
ONDE SE LÊ:  

Relação de Documentos a serem enviados à FAPETEC: 

a) Cópia do cadastro eletrônico (currículo) - após a confirmação da inscrição, via internet, o que 
ocorrerá ao final da operação, o candidato deverá imprimir uma via do formulário preenchido. 

b) Documentação comprobatória de escolaridade 

c) Documentação comprobatória da experiência 

d) Cópia da Carteira de Habilitação 

 
LEIA-SE:  

Relação de Documentos a serem enviados à FAPETEC: 

a) Cópia do cadastro eletrônico (currículo) - após a confirmação da inscrição, via internet, o que 
ocorrerá ao final da operação, o candidato deverá imprimir uma via do formulário preenchido. 

OBS: os candidatos que encerraram a inscrição sem imprimir o cadastro eletrônico (currículo) 
deverão substituí-lo pela cópia da confirmação de inscrição. 

b) Documentação comprobatória de escolaridade 

c) Documentação comprobatória da experiência 

d) Cópia da Carteira de Habilitação 

e) Declaração de Parentesco 

f) Solicitação de Condição Especial para realização das provas – somente para os candidatos que 
necessitarem 

Importante: 

 Os formulários para “declaração de parentesco” e “solicitação de condição especial” encontram-se 
publicados no site da FAPETEC – www.fapetec.org – página “Seleções” – “Seleção SEBRAE/MS – 
03/2013”  

 A documentação acima relacionada deverá ser enviada até dia 17 de janeiro de 2014, via SEDEX, para o 
endereço indicado no subitem 5.7 do Comunicado de Seleção: 

 

 

 
FAPETEC 

Caixa Postal 12886 – Vila Mariana – São Paulo/ SP 
CEP: 04010-970 

http://www.fapetec.org/

