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Recursos Improcedentes 

 

Inscrição Código Procedimento 

0188000007 ALI01 

Conforme Comunicado 001/2022 subitem 4.5 alínea E.2  “ O candidato deverá 
possuir nível instrucional de graduação, com diploma reconhecido pelo Ministério 
da Educação, preferencialmente nas seguintes áreas: 

i. Administração;  

ii. Ciências Contábeis;  

iii. Engenharias;  
Para graduação nas áreas de conhecimento acima relacionadas serão atribuídos 
10 pontos na classificação desta 1ª Etapa, contudo, para a graduação nas áreas 
de conhecimento não relacionadas acima serão atribuídos 5 pontos na 
classificação desta 1ª Etapa. Se o candidato tiver mais de uma graduação contará 
apenas a graduação de maior valor.”  
 
Candidato(a) não é bacharel em Engenharia. Pontuação mantida. 

0188000051 ALI01 

Conforme Comunicado 001/2022 subitens 3.1 e 4.1  
“O preenchimento do cadastro eletrônico de inscrição implicará o conhecimento e 
a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste Processo Seletivo, 
sob as quais o candidato não poderá alegar desconhecimento”.  
 
 “Será responsabilidade do candidato buscar as informações referentes a data, 
horário e local de realização das avaliações diretamente no site da Concepção 
Consultoria Técnica Especializada LTDA, não tendo o SEBRAE/SE, o CNPq ou a 
Concepção Consultoria Técnica Especializada LTDA, obrigação de efetuar 
contatos individuais e não cabendo ao candidato alegar desconhecimento das 
datas, locais e demais informações contidas neste Comunicado ou nas demais 
publicações sobre este processo”.  
Conforme subitem 4.5 2ª ETAPA: Análise Curricular e Documental – ONLINE 
alíneas E e I “Todos os candidatos devidamente inscritos deverão enviar a 
documentação a seguir, que inclui os documentos comprobatórios dos requisitos 
descritos no subitem 2.1. deste Comunicado”.  
“Os documentos acima relacionados deverão ser enviados em formato PDF, via e-
mail conforme cronograma constante neste Processo Seletivo, para 
documentação@concepcaoconcursos.com.br”. Situação mantida. 
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