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Recursos Improcedentes 

 

0186000005 ALI01 

Conforme Cronograma atualizado publicado em 30/12/2021 Período 
para o envio da documentação comprobatória para avaliação 
curricular e documental, para o e-mail 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br – 11/01/2022”. 

0186000002 ALI01 Não serão aceitos documentos posterior a data do envio. 

0186000006  

Não enviou a Certidão de Quitação Eleitoral, CNH e experiência 
apresentada anterior a data de colação de grau (17/09/2021) e 
posterior com tempo de serviço inferior ao mínimo exigido, não 
atendendo ao exigido no Comunicado 001/2021 subitens 2 Bolsista 
Agente Local de Inovação "Experiência: 1. Comprovada de, no 
mínimo, 6 (seis) meses, como profissional de nível superior, atuando 
em atividades relacionadas a pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação." e 4.5 II - AGENTES LOCAIS 
DE INOVAÇÃO 2ª ETAPA: Análise Curricular e Documental alínea f) 
COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS GERAIS (cópias simples) 
"Certidão de Quitação Eleitoral (emissão através do link 
http://www.tse.jus.br/eleitor-eeleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-
eleitoral)." "Carteira de motorista válida em todo o território nacional." 

0186000014 ALI01 Não consta pedido de esclarecimentos no recurso. 

0186000028 ALI01 

Não enviou Diploma de graduação (frente e verso) ou Declaração/ 
Certificado de Conclusão do Curso Superior, não enviou  documento 
de identificação com foto (RG, CNH ou Registro no Órgão de Classe), 
CPF, Certificado de Reservista, Certidão de Quitação Eleitoral 
(emissão através do link http://www.tse.jus.br/eleitor-eeleicoes/ 
certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral), Carteira de motorista válida 
em todo o território nacional e DECLARAÇÕES - próprio candidato 
(originais) - Anexos II a VII, não atendendo ao exigido no Comunicado 
001/2021 subitem 4.5 II - AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO 2ª 
ETAPA: Análise Curricular e Documental alíneas f) COMPROVAÇÃO 
DOCUMENTOS GERAIS (cópias simples) "Documento de 
identificação com foto (RG, CNH ou Registro no Órgão de Classe).  
CPF. Certificado de Reservista. Certidão de Quitação Eleitoral 
(emissão através do link http://www.tse.jus.br/eleitor-eeleicoes/ 
certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral). Carteira de motorista válida 
em todo o território nacional.", g) COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE 
(cópias simples) "Diploma de graduação (frente e verso) ou 
Declaração/ Certificado de Conclusão do Curso Superior, em que 
conste a data de Colação de Grau, e histórico escolar." e "h) 
DECLARAÇÕES - próprio candidato (originais) - Anexos II a VII". 
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