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O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais – SEBRAE/MG, 

torna pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação 

(BEI) nº 001/2022 

ONDE SE LÊ: 

 

8.3. A etapa de capacitação se dará após a convocação já na atuação em campo e será no 

formato EAD, a ser detalhada aos aprovados no ato da convocação. Será realizada no 

ambiente da Universidade Corporativa SEBRAE, com acesso a ser disponibilizado em 

momento oportuno, no site https://www.concepcaoconsultoria.com.br. A capacitação 

será específica para cada uma das modalidades dispostas neste edital e os convocados a 

participarem não receberão bolsa durante este período. 

9.       CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

As convocações e resultados das etapas ou qualquer outro Processo Seletivo/ alteração 

serão divulgados no https://www.concepcaoconsultoria.com.br, conforme segue, em 

datas prováveis: 

ETAPAS DATA PREVISTA 

Envio da documentação para 1ª Etapa - Análise Curricular e 

Documental, via digital 

23/05/2022 a 

20/06/2022 

 

ANEXO VI - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS Nº          /2022 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO 

As partes elegem o foro de Brasília-DF para resolução dos litígios que porventura 

resultarem deste contrato, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 

https://www.concepcaoconsultoria.com.br/
https://www.concepcaoconsultoria.com.br/
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LEIA-SE: 

8.3. A etapa de capacitação se dará após a convocação já na atuação em campo e será no formato 

EAD, a ser detalhada aos aprovados no ato da convocação. Será realizada no ambiente da 

Universidade Corporativa SEBRAE, com acesso a ser disponibilizado em momento oportuno, no 

site https://www.concepcaoconsultoria.com.br. A bolsa (BEI), paga no mês subsequente a 

convocação e atuação do agente em campo, já contempla a capacitação na metodologia, 

conforme modalidades dispostas neste edital, e ocorre ao longo do primeiro mês da entrada 

do agente. 

9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

As convocações e resultados das etapas ou qualquer outro Processo Seletivo/ alteração 

serão divulgados no https://www.concepcaoconsultoria.com.br, conforme segue, em 

datas prováveis: 

ETAPAS DATA PREVISTA 

Envio da documentação para 1ª Etapa - Análise Curricular e 

Documental, via digital 

26/05/2022 a 

20/06/2022 

 

ANEXO VI - TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS Nº          /2022 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – FORO 

As partes elegem o foro de Belo Horizonte-BH para resolução dos litígios que porventura 

resultarem deste contrato, renunciando qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

https://www.concepcaoconsultoria.com.br/
https://www.concepcaoconsultoria.com.br/

