
 
 
 

 
 

 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e o Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Pará – SEBRAE/PA, tornam pública a 

convocação do BOLSISTA (ALI), para atuação imediata no Projeto ALI – Agentes Locais 

de Inovação cujo objetivo é promover a inovação para reduzir os custos e/ou aumentar o 

faturamento das microempresas e empresas de pequeno porte, a partir da 

instrumentalização e experimentação de ferramentas ágeis e do compartilhamento de 

experiências entre os empresários em consonância com o Acordo de Parceria para Pesquisa 

e Desenvolvimento nº 020/2017 firmado entre o CNPq e o SEBRAE. 

 

O SEBRAE/PA torna público e relaciona abaixo a convocação do candidato DIULY ELZA DA 

COSTA CALIXTO inscrição 159000044 Classificada no Cadastro de Reserva do Processo 

Seletivo de Bolsistas - CNPq e SEBRAE/PA Comunicado 001/2020 - 30/10/2020. 

. 

 

Observações e exigências:  

 

• Para atuar como Bolsista de Campo (Bolsa 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; 

• Ficam mantidas as exigências constantes no Anexo V do Edital 01/2020; 

• As informações para o aceite da Bolsa ALI EXP-SB serão encaminhadas aos ALIs 
aprovados pelo e-mail informado por eles no ato da sua inscrição; 

• Os ALIs que estão cursando Mestrado e Doutorado devem encaminhar o Termo de 
Anuência assinado pelos respectivos Orientador e Coordenador do Curso, digitalizado 
e/ou assinatura digital, em PDF, para a Coordenação Estadual do Projeto no Pará até 
08/02/2021, pelo e-mail allonny@pa.sebrae.com.br. 

 

 
 
 

 

Belém, 25 de fevereiro de 2022 
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CÓDIGO: F4-E1-08-D1-6B-CE-2C-43-D3-87-29-0C-D5-1B-D4-44-41-0C-14-94



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Comunicado 02.2022 - Convocação ALI Cadastro Reserva DIULY ELZA DA COSTA
CALIXTO

O documento acima foi proposto para assinatura digital através da plataforma de assinaturas do SEBRAE. Para
verificar a autenticidade das assinaturas clique neste link
https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search?codigo=F4-E1-08-D1-6B-CE-2C-43-D3-87-
29-0C-D5-1B-D4-44-41-0C-14-94 acesse o site
https://assinaturadigital.sebrae.com.br/verificadorassinaturas/#/search e digite o código abaixo:

CÓDIGO: F4-E1-08-D1-6B-CE-2C-43-D3-87-29-0C-D5-1B-D4-44-41-0C-14-94

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status é(são):

 Allonny dos Santos Farias - 530.***.***-15 - 25/02/2022 15:23:00 
Status: Assinado eletronicamente, mediante senha de rede, pessoal e intransferível 
IP: 191.***.***.**6


