
 
Cronograma                                                                                                                   

Processo de Credenciamento de Consultores e Instrut ores do SEBRAE-RR Edital 01/2012. 
ETAPAS/FASES/ATIVIDADES DATA PROVÁVEL 

• Etapa 1 – Inscrição:  período de inscrição para o primeiro credenciamento. 
03.02.15 a 
21.03.15 

• Etapa 2 – Habilitação: entrega da documentação para as inscrições realizadas 
até o dia 21.03.15 

23 a 27.03.15 

• Etapa 2 – Habilitação: análise do relato de experiência e da documentação. 
30, 31/03 e 
01/04/15. 

• Etapa 2 - Habilitação : resultado preliminar da análise do relato de experiência e 
da documentação. 

06.04.15 

• Etapa 2 - Habilitação: prazo para entrega de recursos relativos ao resultado 
preliminar da análise do relato de experiência e da documentação. 

07 e 08.04.15 

• Etapa 2 - Habilitação: resultado definitivo da análise do relato de experiência e 
da documentação, após recurso , e convocação para a etapa de certificação da 
capacidade técnica. 

10.04.15 

• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: aplicação dos instrumentos de 
certificação da capacidade técnica (prova objetiva de conhecimentos gerais e 
específicos). 

12.04.15 

• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: Divulgação do gabarito. 
12.04.15 

• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: resul tado preliminar  da prova 
objetiva de conhecimentos gerais e específicos. 

22.04.15 

• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: recur so  da aplicação dos 
instrumentos de certificação  da capacidade técnica (avaliação de conhecimentos 
técnicos). 

23 e 24.04.15 

• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: resul tado definitivo da 
aplicação da prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos e convocação para 
a mini aula e estudo de caso. 

28.04.15 

• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: aplicação dos instrumentos de 
certificação da capacidade técnica (mini-aula ou estudo de caso com banca 
examinadora). 

29 e 30.04.15 

• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: resul tado  preliminar da 
aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica. (avaliação de 
habilidades) 

05.05.15 

• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: prazo  para entrega de recursos 
relativos ao resultado preliminar da aplicação dos instrumentos de certificação da 
capacidade técnica. (avaliação de habilidades) 

06 e 07.05.15 

• Etapa 3 – Certificação da capacidade técnica: resul tado definitivo da 
aplicação dos instrumentos de certificação da capacidade técnica, após recurso, e 
resultado final do processo de credenciamento. 

09.05.15 

 


