Processo Seletivo de Bolsistas - CNPq e SEBRAE/MG
Comunicado 009/2020
5ª Convocação para Capacitação – 04/01/2021
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e o Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais – SEBRAE/MG, tornam pública a convocação dos
BOLSISTAS (Pré-ALI) classificados para Capacitação na metodologia do Projeto ALI - Agentes Locais de
Inovação, cujo objetivo é promover a melhoria da produtividade dos pequenos negócios, a partir de
ações de inovação, nas temáticas processos, práticas sustentáveis, digitalização, produtos e serviços,
de maneira acelerada, em consonância com o Acordo de Parceria para Pesquisa e Desenvolvimento nº
020/2017 firmado entre o CNPq e o SEBRAE.
Conforme item 8.3 e 8.4 do Comunicado 001/2020 – “8.3 - Os candidatos classificados, respeitando
a disponibilidade e preenchimento das vagas previstas definidas por Regional do SEBRAE/MG,
serão convocados para assumir às vagas de Capacitação para Agentes Locais de Inovação,
somando um total de até 150 agentes que, ao final, conforme ranqueamento, deverão estar aptos
para “Atuação Imediata” (100 agentes) em campo logo em seguida da capacitação ou ficar no
“Cadastro de Reserva” (50 agentes).
“8.4 - Os demais candidatos classificados, para além do 150º candidato selecionado para a
Capacitação e do número máximo de vagas de cada regional, poderão, ainda, ser convocado (s) no
caso de desistências, irregularidades documentais e/ou desclassificação de candidato (s). Essa
situação só se viabilizará, exclusivamente, até o quarto dia do “1º módulo EAD – Estudo à
Distância”.
Vagas para o Estado de Minas Gerais:
Vaga
Código

Agente Local de Inovação – EAD UC SEBRAE – Capacitação Pré-ALI
ALI01

ALI02

ALI03
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15

15
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3

5

5

5
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Em conformidade aos critérios e condições expostas no Comunicado 001/2020 deste processo
seletivo, O SEBRAE-MG faz saber e comunica a relação dos Candidatos “Desistentes” e os novos
“Convocados” para a capacitação do ALI Brasil Mais Produtivo em janeiro de 2021, esses últimos
receberão e-mail da Universidade Corporativa do SEBRAE com orientações de acesso ao portal até
o dia 02 /01/2021. O título do e-mail será: Boas Vindas à capacitação de Agentes Locais de
Inovação. A capacitação será no modelo a distância, com início no dia 04/01/2021 e acesso a
plataforma para ambientação e conhecimento da programação à partir de 03/01/2021. O
pagamento da bolsa de capacitação será realizado no mês seguinte à realização da capacitação.
A opção de cada candidato foi, inicialmente, pela Região para atuação e a escolha do município de
sua atuação se dará ao final da Etapa de Capacitação. Neste momento da Capacitação serão
zeradas as pontuações das etapas anteriores e a avaliação será pelo desempenho e assimilação
metodológica, que o ranqueará entre os demais candidatos optantes pela mesma regional,
condição que lhe dará a opção de escolha, ao final da capacitação, pelo município e raio de
abrangência para sua atuação através do seu posicionamento no “ranking”.
O SEBRAE/MG, relaciona abaixo desistentes e novos convocados, considerando a ordem de
classificação divulgada em 20/08/2020 por essa plataforma com o título de “Resultado Final”.
Lista 1 – Candidatos DESISTENTES:

Inscrição
0148000720

Bolsista: ALI03 – Centro Oeste Sudoeste
Pontuação
Nome
Classificação
Final
LUIZ FERNANDO ALVES CAMPOS
101,00
22

0148000639

Bolsista: ALI07 – Rio Doce e Vale do Aço
Pontuação
Nome
Classificação
Final
PALOMA YARA GUIMARÃES DA TORRE CARNEIRO
110,00
10

0148000502
0148000287

Bolsista: ALI08 – Noroeste e Alto Paranaíba
ELINE DÉBORA TEIXEIRA CAROLINO
114,00
KASSIANA LUIZA PEDRALLI DALLARIVA
93,00

4
16

0148000466

Bolsista: ALI09 – Regional Sul
PRISCILA DE JESUS ROSA

13

Inscrição

102,5-

Por ter havido desistências dos candidatos supracitados, ficam os candidatos habilitados em ordem de
classificação, convocados para a referida Capacitação, para atuarem nas respectivas regiões.
Lista 2 – Candidatos NOVOS CONVOCADOS:
Inscrição
0148000254
Inscrição
0148000179

Bolsista: ALI03 – Centro Oeste Sudoeste
Pontuação
Nome
Classificação
Final
DANILO LEONEL ALVES
100,50
23
Bolsista: ALI07 – Rio Doce e Vale do Aço
Pontuação
Nome
Classificação
Final
ROSEMEIRE DA SILVA RIBEIRO
95,00
20
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Lista 2 – Candidatos NOVOS CONVOCADOS (continuação):

0148000409

Bolsista: ALI08 – Noroeste e Alto Paranaíba
ALINE ALVES AMORIM FERREIRA
92,50

17

0148000075

Bolsista: ALI09 – Regional Sul
EVANDRO BARTELEGA CORCCETI

19

98,50

Observações e exigências:
 Para atuar como bolsista Capacitação EXP – SC e bolsista ALI EXP-SB o candidato não poderá possuir
vínculo empregatício, nem mesmo participar de gerência ou administração de sociedade privada,
personificada ou não personificada, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista
ou comanditário; (Nesse caso, atenção para atualização do currículo na Plataforma Lattes).
 Ficam mantidas as exigências constantes no Anexo V do Edital 01/2020, salvo as alterações referentes
ao tempo de execução do programa e da ausência de vínculo empregatício ou estar desvinculado do
mercado de trabalho, com previsão dessa comprovação (caso seja esta sua situação) até 31/12/2020.
 As informações para o aceite de bolsa e orientações para acesso a plataforma da UC serão
encaminhadas aos candidatos a “Pré-ALI” pelo E-mail informado por eles no ato da sua inscrição.
 A Capacitação via EAD (UC – Universidade Corporativa do SEBRAE) ocorrerá entre 04 a 31 de janeiro de
2021 e a plataforma da UC já estará disponível para acesso as informações e ambientação pelo
candidato à partir do dia 03/01/2021.
 A “Declaração de ciência dos requisitos para assinatura do Termo de Aceitação de Bolsista”, constante
no Anexo V do Edital 01/2020, deve ser assinada novamente por todos os candidatos, em razão da
alteração de datas, conforme modelo anexado ao presente comunicado. A declaração deve ser
assinada e digitalizada e encaminhada em arquivo PDF via correio eletrônico
(alibrasilmais@sebraemg.com.br) até o dia 31 de dezembro de 2020.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2020
SEBRAE/MG
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ANEXO V
ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENVIADA NA 1ª ETAPA - ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL
JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO, SEGUINDO ORIENTAÇOES DO PROCESSO SELETIVO

AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE ACEITAÇÃO DE BOLSISTA
NOME DO CANDIDATO:
RG:
CPF:
Considerando os requisitos exigidos para atuação como AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO – Bolsista do Projeto ALI,
declaro:
( ) Que estarei desvinculado do mercado de trabalho no último dia útil do mês de dezembro de 2020
anterior ao início da capacitação prevista para o mês de janeiro de 2021 ou
( ) Não possuir vínculo empregatício, nem mesmo participar de gerência ou administração de sociedade
privada, personificada ou não personificada, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista,
cotista ou comanditário.
( ) Não possuir qualquer outro vínculo de bolsa.
( ) Não estar cursando outra graduação.
( ) Ter disponibilidade para participar de 100% da Etapa de Capacitação, em tempo integral, com duração
de 1 (um) mês, que será realizada em formato EAD, a ser realizada em plataforma on-line divulgado pelo
SEBRAE/MG. As despesas contraídas para participação no Módulo EAD deverão ser custeadas com
recursos próprios do aprovado, e a Bolsa EXP – SP, especifica para essa finalidade, será paga no mês
seguinte a realização da capacitação.
( ) Ter disponibilidade para participar integralmente das atividades em campo, com duração de até 21
(vinte e um) meses.
( ) Não ter sido bolsista CNPq na modalidade EXP, por mais de 10 (dez) meses.
Declaro, ainda, estar ciente que o não atendimento de qualquer uma das condições descritas implicará na
minha eliminação do processo seletivo.
<Cidade>, _______ de ________________ de 2020.

____________________________________
<nome completo do declarante>
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