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ONDE SE LÊ: 

 
3.9. Uma vez finalizado o preenchimento do cadastro eletrônico nenhuma informação poderá ser alterada, 
excluída ou inserida e não serão aceitos pedidos de ajustes, cancelamento ou alegação de desconhecimento. 
Portanto, certifique-se de todas as informações antes de inseri-las no sistema e lembre-se que esse cadastro 
é utilizado para Etapa 1 – Análise curricular e documental. 
 
I - AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO 
1ª ETAPA: Avaliação de Conhecimentos: 
C. Serão convocados para esta etapa todos os candidatos habilitados na 1ª. Etapa - Análise Curricular e 
Documental. A avaliação de conhecimentos abrangerá o conteúdo descrito no Anexo I (Conteúdos Gerais e 
Conteúdos Específicos) deste Processo Seletivo. 
 
7. RESULTADO FINAL DA FASE I DO PROCESSO SELETIVO 
7.1. O resultado do processo seletivo para Agente Local de Inovação será a composição das notas finais: 
1ª Etapa - Análise Curricular e Documental, da 2ª Etapa - Avaliação de Conhecimentos e da 3ª Etapa - 
Entrevista Individual por Competência. 
 
 
LEIA-SE: 
 
3.9. Uma vez finalizado o preenchimento do cadastro eletrônico nenhuma informação poderá ser alterada, 
excluída ou inserida e não serão aceitos pedidos de ajustes, cancelamento ou alegação de desconhecimento. 
Portanto, certifique-se de todas as informações antes de inseri-las no sistema e lembre-se que esse cadastro 
é utilizado para Etapa 2 – Análise curricular e documental. 
 
I - AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO 
1ª ETAPA: Avaliação de Conhecimentos: 
c. Serão convocados para esta etapa todos os candidatos com inscrições confirmadas. A avaliação de 
conhecimentos abrangerá o conteúdo descrito no ANEXO I (Conteúdo Gerais e Conteúdo Específico) deste 
Processo Seletivo. 
 
7. RESULTADO FINAL DA FASE I DO PROCESSO SELETIVO 
7.1. O resultado do processo seletivo para Agente Local de Inovação será a composição das notas finais: 
1ª Etapa - Avaliação de Conhecimentos, da 2ª Etapa - Análise Curricular e Documental e da 3ª Etapa - 
Entrevista Individual por Competência. 
 


