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No Comunicado 01/2020 publicado no dia 06 de julho de 2020, onde se LÊ: 

Observações: 

1.Os Municípios pertencentes a cada Regional estão delimitados e disponíveis para consulta no Anexo VI. ** As 

provas serão aplicadas on-line, divulgada plataforma e orientações no site 

https://www.concepcaoconsutoria.com.br 

2.Os 21 candidatos aprovados nas etapas descritas nesse Edital estarão aptos para a última fase, específica do 

Programa, não constante nesse edital, que se refere à Capacitação Metodológica dos Agentes, onde serão “zerados” 

os pontos das etapas anteriores e avaliado o seu desempenho técnico na metodologia e comportamental para o 

seu posicionamento no “ranking”, distinguindo àqueles para Atuação Imediata (12) e para Cadastro de Reserva (06).  

3.1. As informações prestadas no momento da inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo a Concepção Consultoria Técnica Especializada Ltda e/ou o 

SEBRAE/MG0 do direito de excluir deste Processo Seletivo aquele que não preencher o 

cadastro eletrônico de forma completa e correta ou que prestar informações inverídicas, 

ainda que constatadas posteriormente. 
 

LEIA-SE: 
 

Observações: 

1.Os Municípios pertencentes a cada Regional estão delimitados e disponíveis para consulta no Anexo VI. ** As 

provas serão aplicadas on-line, divulgada plataforma e orientações no site 

https://www.concepcaoconsutoria.com.br 

2.Os 12 candidatos aprovados nas etapas descritas nesse Edital estarão aptos para a última fase, específica do 

Programa, não constante nesse edital, que se refere à Capacitação Metodológica dos Agentes, onde serão “zerados” 

os pontos das etapas anteriores e avaliado o seu desempenho técnico na metodologia e comportamental para o 

seu posicionamento no “ranking”, distinguindo àqueles para Atuação Imediata (12) e para Cadastro de Reserva (06).  

3.2. As informações prestadas no momento da inscrição serão de inteira responsabilidade do 

candidato, dispondo a Concepção Consultoria Técnica Especializada Ltda e/ou o 

SEBRAE/TO do direito de excluir deste Processo Seletivo aquele que não preencher o 

cadastro eletrônico de forma completa e correta ou que prestar informações inverídicas, 

ainda que constatadas posteriormente. 

 

 

 

 


