
 

 

 

 

PROCESSO SELETIVO DE TRAINEE - Nº 01/2015 
 

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Roraima - 
SEBRAE/RR, por meio do Instituto Euvaldo Lodi - IEL/RR, resolve PRORROGAR O 
CRONOGRAMA do Comunicado do Processo Seletivo Nº 01/2015 para o Programa de 
Trainee 2015, conforme redação a seguir.  

 

ANEXO I – CRONOGRAMA RETIFICADO 

ETAPAS DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DATA PROVAVEL 

Etapa 1 Período de inscrição. 
17/07/2015 a 

10/08/2015 

Etapa 1 Prazo para solicitação de atendimento especial 31/07/2015 

 

Etapa1 

 

Entrega dos documentos para fase de análise  

documental na cidade de Boa Vista.  

17/07/2015 a 

10/08/2015 

Etapa 1 Publicação da relação de inscritos. 12/08/2015 

Etapa 1 Resultado preliminar da fase de análise documental . 18/08/2015 

Etapa  1 
Prazo para entrega de recursos contra o resultado preliminar da 

fase de análise documental. 
19 e 20/08/2015 

 

Etapa 1 

 

Resultado definitivo da fase de análise documental e  

convocação para a avaliação de conhecimentos e divulgação de 

local e horário de realização da avaliação de conhecimentos. 

21/08/2015 

Etapa 2 
Aplicação da avaliação de conhecimentos realizada  

na cidade de Boa Vista. 
23/08/2015 

Etapa 2 
Divulgação do gabarito da avaliação de conhecimentos. (no  

site do IEL www.ielrr.org.br  a partir das 14h00min) 
23/08/2015 

 

Etapa 2 

 

Prazo para a entrega de recursos contra o gabarito da  

avaliação de conhecimentos. 
24 e 25/08/2015 

Etapa 2 
Divulgação do resultado dos recursos, gabarito oficial e  

definitivo da avaliação de conhecimentos. 
28/08/2015 

Etapa 2 Resultado preliminar da avaliação de conhecimentos. 08/09/2015 

Etapa 2 
Prazo para a entrega de recursos contra o resultado  

preliminar da avaliação de conhecimentos. 
09 a 10/09/2015 

Etapa 2 
Resultado definitivo da fase de avaliação de conhecimentos e 

convocação para entrevista técnica. 
14/09/2015 

Etapa 3 Entrevista técnica. 15 a 24/09/2015 

Etapa 3 Resultado preliminar da entrevista técnica.  28/09/2015 

Etapa 3 
Prazo para a entrega de recursos contra o resultado  

preliminar da entrevista técnica.  
29 e 30/09/2015 

http://www.ielrr.org.br/


                                                                                                                                             
 

ETAPAS DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DATA PROVAVEL 

 

Etapa 3 

 

Divulgação do resultado dos recursos e resultado  

definitivo do processo seletivo. 
04/10/2015 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


