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Recursos Procedentes 
 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0148000020 ALI01 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000143 ALI01 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000148 ALI01 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000444 ALI01 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000705 ALI01 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000626 ALI01 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000662 ALI01 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 5,0 

0148000683 ALI01 

Conforme Comunicado 001/2020 subitem 4.2 “O 
candidato deverá possuir nível instrucional de 
graduação, com diploma reconhecido pelo Ministério 
da Educação, preferencialmente nas seguintes áreas: 

 Administração 
 Ciência da Computação 
 Ciências Contábeis 
 Design 
 Economia 
 Engenharias 
 Sistemas de Informação 

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.”  

Pontuação alterada 
de 5,0 para 10,0 

0148000440 ALI02 

Conforme Comunicado 001/2020 subitem 4.2 “O 
candidato deverá possuir nível instrucional de 
graduação, com diploma reconhecido pelo Ministério 
da Educação, preferencialmente nas seguintes áreas: 

 Administração 
 Ciência da Computação 
 Ciências Contábeis 
 Design 
 Economia 
 Engenharias 
 Sistemas de Informação 

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.”  

Pontuação alterada 
de 5,0 para 10,0 
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Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0148000420 ALI02 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000122 ALI02 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000169 ALI03 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000204 ALI03 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000490 ALI03 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000532 ALI03 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000535 ALI04 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000509 ALI04 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000469 ALI04 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 5,0 

0148000207 ALI04 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000605 ALI06 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000667 ALI06 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 5,0 

0148000234 ALI06 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 5,0 

0148000446 ALI06 

Conforme Comunicado 001/2020 subitem 4.2 “ O 
candidato deverá possuir nível instrucional de 
graduação, com diploma reconhecido pelo Ministério 
da Educação, preferencialmente nas seguintes áreas: 

 Administração 
 Ciência da Computação 
 Ciências Contábeis 
 Design 
 Economia 
 Engenharias 
 Sistemas de Informação 

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.”  

Pontuação alterada 
de 5,0 para 10,0 

0148000179 ALI07 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000501 ALI07 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 5,0 
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0148000675 ALI07 

Conforme Comunicado 001/2020 subitem 4.2 “ O 
candidato deverá possuir nível instrucional de 
graduação, com diploma reconhecido pelo Ministério 
da Educação, preferencialmente nas seguintes áreas: 

 Administração 
 Ciência da Computação 
 Ciências Contábeis 
 Design 
 Economia 
 Engenharias 
 Sistemas de Informação 

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.”  

Pontuação alterada 
de 5,0 para 10,0 

0148000768 ALI08 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000599 ALI08 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000287 ALI08 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000110 ALI08 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000080 
 

ALI08 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000170 ALI09 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 5,0 

0148000215 
 

ALI09 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000482 ALI09 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 10,0 

0148000480 ALI09 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 5,0 

0148000685 ALI09 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa - Análise Curricular 
e Documental, enviado via SEDEX no período 
determinado. 

Pontuação atribuída 
de 5,0 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0148000385 ALI01 

Não anexou currículo lattes conforme exigido no Comunicado 001/2020 subitem 2.1. 
“Currículo Lattes atualizado e homologado pelo CNPQ, com o preenchimento, no 
mínimo, dos dados gerais de identificação, formação acadêmica e atuação profissional, 
atualizado há, no máximo, 30 dias, bem como comprovante da experiência profissional 
mínima." e não comprovou experiência conforme exigido no Comunicado subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." Situação mantida. 

0148000001 ALI01 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 "Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço, carteira de trabalho, contrato de trabalho."  
A declaração de tempo de serviço apresentado pela candidata não consta a função de 

analista de turismo relatado pela mesmo no recurso. Situação mantida. 

0148000418 ALI01 

Experiência comprovada não atende ao exigido no Comunicado subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."  (O Contrato de serviço 
não apresenta a data de saída, aditivo ou continuidade dos serviços.) 
Não apresentou declaração do MEI de serviço prestado. Situação mantida. 

0148000217 ALI01 

Currículo anexado não atende ao exigido no Comunicado 001/2020  
“Currículo da plataforma Lattes, homologado pelo CNPq, com o preenchimento, no 
mínimo, dos dados gerais de identificação, formação acadêmica e atuação profissional, 
atualizado há, no máximo, 1 mês do início da Análise Curricular e Documental”. 
Candidata anexou currículo normal e também não enviou. Situação Mantida. 

0148000227 ALI01 

Experiência comprovada não atende ao exigido no Comunicado subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."  (O Contrato de serviço 
não apresenta a data de saída, aditivo ou continuidade dos serviços.). Situação mantida. 

0148000442 ALI01 

Experiência comprovada não atende ao exigido no Comunicado subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."  Situação mantida. 

0148000489 
 

ALI01 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 "Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço, carteira de trabalho, contrato de trabalho."  
A experiência apresentada pela candidata foi no período de 18/04/2011 à 20/01/2015, 
sua colação de grau em 06 de fevereiro de 2015. Situação mantida. 
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Inscrição Código Procedimento 

0148000744 ALI01 

Experiência anterior a formação apresentada, não atendendo ao exigido no subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."  Situação mantida. 

0148000671 ALI02 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 "Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço, carteira de trabalho, contrato de trabalho." Situação mantida. 

0148000620 ALI02 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 "Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço, carteira de trabalho, contrato de trabalho."  
A candidata apresentou duas declarações: a primeira no período Junho de 2019 à 
Janeiro de 2020. A colação de grau foi no dia 24 de janeiro 2020. A segunda declaração 
apresentada não consta o período trabalhado.  
Apresentou declaração de conclusão de curso sem histórico escolar conforme exigido 
no subitem 4.2 "COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples) Diploma de 
graduação (frente e verso) ou Declaração/ Certificado de Conclusão do Curso Superior e 
histórico escolar em que conste a data de Colação de Grau". Situação mantida. 

0148000719 ALI02 

Declaração apresentada não consta assinatura, não atendendo ao exigido no subitem 
"4.2 Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." Situação mantida. 

0148000562 ALI02 

Conforme Comunicado 001/2020 subitem “4.2 COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE 
(cópias simples) 
Diploma de graduação (frente e verso) ou Declaração/ Certificado de Conclusão do 
Curso Superior e histórico escolar em que conste a data de Colação de Grau,.” 
O Diploma apresentado consta a data de conclusão do curso e colação de grau em 
15/01/2020. Experiência apresentada com tempo de serviço de 3 (três) meses, não 
atendendo ao exigido no subitem "4.2 Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) 
meses como profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas à 
pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de 
recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço constando 
data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável da Empresa 
ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: Não serão consideradas 
como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como 
voluntário." Situação mantida. 

0148000726 ALI02 

Candidata apresentou duas experiências. Uma experiência a serviço a ser realizado e 
outra apresentada de 2 (dois) meses como profissional de nível superior, não atendendo 
ao exigido no subitem "4.2 Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses 
como profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos 
negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação 
ou declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados 
(endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira 
de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: Não serão consideradas como 
experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como 
voluntário."  Situação mantida. 
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0148000481 ALI02 

Experiência anterior a formação apresentada, não atendendo ao exigido no subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." Situação mantida. 

0148000347 ALI02 

Experiência apresentada como voluntária e outra anterior a formação apresenta, não 
atende ao exigido o Comunicado 001/2020 subitem “4.2 Comprovante de experiência 
mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em atividades 
relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação: 
carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço 
constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável 
da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: Não serão 
consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de 
serviços como voluntário."  
Apresentou certificado sem o histórico escolar não atendendo ao exigido no subitem "4.2 
COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples) Diploma de graduação (frente e 
verso) ou Declaração/ Certificado de Conclusão do Curso Superior e histórico escolar 
em que conste a data de Colação de Grau." Situação mantida. 

0148000025 ALI02 

Experiência anterior a formação apresentada, não atendendo ao exigido no subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."  Situação mantida. 

0148000407 ALI02 

Experiência anterior a formação apresentada, não atendendo ao exigido no subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."  
Apresentou certificado sem o histórico escolar não atendendo ao exigido no subitem "4.2 
COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples) Diploma de graduação (frente e 
verso) ou Declaração/ Certificado de Conclusão do Curso Superior e histórico escolar 
em que conste a data de Colação de Grau." Situação mantida. 

0148000243 ALI02 

Experiência anterior a formação apresentada, não atendendo ao exigido no subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."  Situação mantida. 

0148000246 ALI02 

Experiência apresentada não atendendo ao exigido no subitem "4.2 Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa 
responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: 
Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou 
prestação de serviços como voluntário."  Situação mantida. 
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0148000033 ALI02 

Experiência anterior a formação apresentada, não atendendo ao exigido no subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."  Situação mantida. 

0148000079 ALI02 

Experiência anterior a formação apresentada, não atendendo ao exigido no subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."   

Demais comprovações posterior a data de envio não atendendo ao exigido no 
Comunicado 001/2020 subitens 3.10 e 4.2 e “Aviso 2”. Situação mantida. 

0148000023 ALI02 

Experiência apresentada com tempo de serviço inferior ao exigido no subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."  Situação mantida. 

0148000085 ALI02 

Experiência apresentada de 5 (cinco) meses como profissional de nível superior, não 
atendendo ao exigido no subitem "4.2 Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) 
meses como profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas à 
pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de 
recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço constando 
data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável da Empresa 
ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: Não serão consideradas 
como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como 
voluntário."  Situação mantida. 

0148000163 ALI03 

Experiência apresentada de 1 mês como profissional de nível superior, não atendendo 
ao exigido no subitem "4.2 Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses 
como profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos 
negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação 
ou declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados 
(endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira 
de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: Não serão consideradas como 
experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como 
voluntário."  Situação mantida. 

0148000316 ALI03 

Experiência apresentada no registro da CTPS não atende ao exigido o Comunicado 
001/2020 subitem “4.2 Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como 
profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios 
e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou 
declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados 
(endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira 
de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: Não serão consideradas como 
experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como 
voluntário."  
Não serão aceitos documentos enviados posterior aos subitens 3.10 e 4.2 alínea ‘d”. 
Documentos referentes a 1ª Etapa anexados no recurso não são aceitos. Situação 
mantida. 
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0148000475 ALI03 

Não apresentou currículo lattes conforme exigido no Comunicado 001/2020 subitem 
"3.10. O candidato a Agente Local de Inovação ALI, no ato da inscrição, deverá anexar 
em arquivo PDF, Diploma ou Certificado de Conclusão de nível superior (Graduação), 
Currículo Lattes atualizado e homologado pelo CNPQ, com o preenchimento, no 
mínimo, dos dados gerais de identificação, formação acadêmica e atuação profissional, 
atualizado há, no máximo, 30 dias, bem como comprovante da experiência profissional 
mínima." 
Experiência apresentada no registro da CTPS não atende ao exigido o Comunicado 
001/2020 subitem “4.2 Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como 
profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios 
e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou 
declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados 
(endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira 
de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: Não serão consideradas como 
experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como 
voluntário." Situação mantida. 

0148000753 ALI03 

Experiência apresentada na declaração não atende ao exigido o Comunicado 001/2020 
subitem “4.2 Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional 
de nível superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão 
de empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."  

Não serão aceitos documentos enviados posterior aos subitens 3.10 e 4.2 alínea ‘d”. 
Documentos referentes a 1ª Etapa anexados no recurso não são aceitos. Situação 
mantida. 

0148000647 ALI04 

Experiência apresentada não atende ao exigido o Comunicado 001/2020 subitem “4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."  

Não serão aceitos documentos enviados posterior aos subitens 3.10 e 4.2 alínea ‘d”. 
Documentos referentes a 1ª Etapa anexados no recurso não são aceitos. Situação 
mantida. 

0148000761 ALI04 

Experiência comprovada através de contrato de prestação de serviço não apresenta se 
o serviço foi executado, um aditivo ou continuidade dos serviços, não atende ao exigido 
no comunicado 001/2020 subitem 4.2 "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) 
meses como profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas à 
pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de 
recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço constando 
data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável da Empresa 
ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: Não serão consideradas 
como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como 
voluntário." Situação mantida. 

0148000670 ALI04 

Experiência anterior a formação apresenta e não tende ao exigido no subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário”. 
Não serão aceitos documentos enviados posterior aos subitens 3.10 e 4.2 alínea ‘d”. 
Documentos referentes a 1ª Etapa anexados no recurso não são aceitos. Situação 
mantida. 
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0148000588 ALI04 

Experiência anterior a formação apresentada e não tende ao exigido no subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."  Situação mantida. 

0148000607 ALI04 

Candidata apresentou duas experiência. Uma Experiência anterior a formação 
apresentada e a outra experiência comprovada de 3 (três) meses, não atendendo ao 
exigido no subitem "4.2 Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como 
profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios 
e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou 
declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados 
(endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira 
de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: Não serão consideradas como 
experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como 
voluntário."  
Apresentou certificado sem o histórico escolar não atendendo ao exigido no subitem "4.2 
COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples) Diploma de graduação (frente e 
verso) ou Declaração/ Certificado de Conclusão do Curso Superior e histórico escolar 
em que conste a data de Colação de Grau."  
Não serão aceitos documentos enviados posterior aos subitens 3.10 e 4.2 alínea ‘d”. 
Documentos referentes a 1ª Etapa anexados no recurso não são aceitos. Situação 
mantida. 

0148000692 ALI04 

Experiência apresentada, não atende ao exigido no comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." Situação mantida. 

0148000511 ALI04 

Experiência apresentada não atende ao exigido no subitem "4.2 Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa 
responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: 
Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou 
prestação de serviços como voluntário."  
Apresentou atestado de matrícula não atendendo ao exigido no subitem "4.2 
COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples) Diploma de graduação (frente e 
verso) ou Declaração/ Certificado de Conclusão do Curso Superior e histórico escolar 
em que conste a data de Colação de Grau."  Situação mantida. 

0148000728 ALI 04 

Experiência apresentada não atende ao exigido no subitem "4.2 Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa 
responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: 
Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou 
prestação de serviços como voluntário."  
Candidato apresentou termo de aceitação da bolsa do mestrado, e não a declaração do 
período cumprido mínimo de 6 meses. Situação mantida. 
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0148000563 ALI 04 

Experiência apresentada não atende ao exigido no subitem "4.2 Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa 
responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: 
Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou 
prestação de serviços como voluntário."  

O certificado apresentado de nível superior consta a data da colação de grau em junho 
de 2020. Situação mantida. 

0148000550 ALI04 

Experiência apresentada não atende ao exigido no subitem "4.2 Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa 
responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: 
Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou 
prestação de serviços como voluntário."  
Apresentou certificado sem o histórico escolar não atendendo ao exigido no subitem "4.2 
COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples) Diploma de graduação (frente e 
verso) ou Declaração/ Certificado de Conclusão do Curso Superior e histórico escolar 
em que conste a data de Colação de Grau."  
A candidata anexou a declaração de conclusão em Design junto com histórico escolar, 
com colação de grau em fevereiro de 2020, não comprovando experiência como 
profissional para essa graduação. 
A primeira graduação, foi enviada a declaração via SEDEX, sem o histórico escolar 
conforme exigido no sub-item 4.2. Situação mantida. 

0148000297 ALI04 

Experiência apresentada não atende ao exigido no subitem "4.2 Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa 
responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: 
Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou 
prestação de serviços como voluntário."  
Não serão aceitos documentos enviados posterior aos subitens 3.10 e 4.2 alínea ‘d”. 
Documentos referentes a 1ª Etapa anexados no recurso não são aceitos. Situação 
mantida. 

0148000387 ALI04 

Experiência apresentada não atende ao exigido no subitem "4.2 Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa 
responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: 
Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou 
prestação de serviços como voluntário."  
O candidato anexou a Conclusão da graduação inferior (1992) não atende ao exigido na 
2ª Retificação do Comunicado 001/2020 subitem 2.1 " A conclusão da graduação deverá 
ter ocorrido a partir de 01 de junho do ano de 2010." 
Na documentação via Sedex apresentou segunda graduação com colação de grau em 
01/08/2019, porém a experiência posterior a essa data não atende ao exigido no 
subitem 4.2 “atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação”. Situação mantida. 
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0148000101 ALI04 

Experiência apresentada não atende ao exigido no subitem "4.2 Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa 
responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: 
Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou 
prestação de serviços como voluntário."  

Não serão aceitos documentos enviados posterior aos subitens 3.10 e 4.2 alínea ‘d”. 
Documentos referentes a 1ª Etapa anexados no recurso não são aceitos. Situação 
mantida. 

0148000430 ALI 04 

Apresentou certificado sem o histórico escolar não atendendo ao exigido no subitem "4.2 
COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples) Diploma de graduação (frente e 
verso) ou Declaração/ Certificado de Conclusão do Curso Superior e histórico escolar 
em que conste a data de Colação de Grau."  
E experiência apresentada não atende ao subitem 4.2 "Comprovante de experiência 
mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em atividades 
relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação: 
carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço 
constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável 
da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: Não serão 
consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de 
serviços como voluntário." 
Candidata alega ter cumprido as exigências do edital, porém não anexou e nem enviou 
a documentação conforme subitem 4.2 do Comunicado “comprovação de escolaridade e 
experiência atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação”. Situação mantida. 

0148000206 ALI 05 

Experiência apresentada não atende ao exigido no subitem "4.2 Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa 
responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: 
Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou 
prestação de serviços como voluntário."  
O candidato anexou a declaração de conclusão curso com colação de grau em fevereiro 
de 2020, não comprovando experiência mínima de 06 meses como profissional de nível 
superior. Situação mantida. 

0148000397 ALI 05 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." 
A colação de grau foi em 23 de janeiro de 2020, a carta de recomendação está datada 
em 26 de junho de 2020. Situação mantida. 

0148000109 ALI 05 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." 
A colação de grau foi em 30 de maio de 2016, a declaração de experiência 01/09/2010 a 
13/04/2013, anterior a colação de grau. Situação mantida. 
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0148000512 ALI 05 

Não anexou histórico escolar conforme exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples) Diploma de graduação (frente e 
verso) ou Declaração/ Certificado de Conclusão do Curso Superior e histórico escolar 
em que conste a data de Colação de Grau,." 

Não serão aceitos documentos enviados posterior aos subitens 3.10 e 4.2 alínea ‘d”. 
Documentos referentes a 1ª Etapa anexados no recurso não são aceitos. Situação 
mantida. 

0148000517 ALI 05 

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."  Situação mantida. 

0148000529 ALI 05 

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." Situação mantida. 

0148000536 ALI 05 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." 
A colação de grau foi em 27 de janeiro de 2016, experiência 15/12/2006 à 10/03/2017, 
inferior ao mínimo exigido como profissional de nível superior. Situação mantida. 

0148000769 ALI 05 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." Situação mantida. 

0148000715 ALI 05 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." 
A colação de grau foi em 21 de janeiro de 2020, experiência apresentada 27/01/2020 à 
30/06/2020, inferior ao mínimo exigido como profissional de nível superior. Situação 
mantida. 

0148000269 ALI 06 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." Situação mantida. 
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0148000077 ALI 06 

Experiência apresentada, antes da graduação, não atende ao exigido no Comunicado 
001/2020 subitem 4.2 "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como 
profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios 
e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou 
declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados 
(endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira 
de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: Não serão consideradas como 
experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como 
voluntário." 
O candidato apresentou diploma com colação de grau em 19 de março de 2014. 
Experiências apresentada no período de 2008, 2011, 2012 e 2013. Situação mantida. 

0148000270 ALI07 

Anexou certificado de conclusão de curso sem histórico escolar conforme exigido no 
Comunicado 001/2020 subitem 4.2 " COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias 
simples) Diploma de graduação (frente e verso) ou Declaração/ Certificado de 
Conclusão do Curso Superior e histórico escolar em que conste a data de Colação de 
Grau,." e não comprovou experiência conforme exigido no subitem "4.2 Comprovante de 
experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível superior, atuando em 
atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de 
serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa 
responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: 
Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou 
prestação de serviços como voluntário." 
Não serão aceitos documentos enviados posterior aos subitens 3.10 e 4.2 alínea ‘d”. 
Documentos referentes a 1ª Etapa anexados no recurso não são aceitos. Situação 
mantida. 

0148000261 ALI07 

Experiência apresentada, antes da graduação, não atende ao exigido no Comunicado 
001/2020 subitem 4.2 "Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como 
profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios 
e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou 
declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados 
(endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira 
de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: Não serão consideradas como 
experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como 
voluntário." 
Candidata apresentou diploma com colação de grau em 20 de dezembro de 2019. 
Experiência apresentada no período de 02 de abril de 2019 à 02 de abril de 2020. Da 
colação de grau, tempo inferior mínima de 06 (seis) meses. Situação mantida. 

0148000553 ALI07 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." 
Não serão aceitos documentos enviados posterior aos subitens 3.10 e 4.2 alínea ‘d”. 
Documentos referentes a 1ª Etapa anexados no recurso não são aceitos. Situação 
mantida. 

0148000729 ALI07 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." 
Experiências apresentadas inferior a 6 meses 20/05/2019 à 23/05/2019 / 10/09/2019 à 
28/10/2019 / Auditor II 20/01/2020 à 23/04/2020. Situação mantida. 
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0148000631 ALI07 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." 
Declaração é inferior a 6 meses 11/02/2019 à 08/07/2019. E experiência apresentada 
em CTPS não atende ao exigido atuando em atividades relacionadas à pequenos 
negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação. Situação mantida. 

0148000680 ALI08 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." 
Não serão aceitos documentos enviados posterior aos subitens 3.10 e 4.2 alínea ‘d”. 
Documentos referentes a 1ª Etapa anexados no recurso não são aceitos. Situação 
mantida. 

0148000629 ALI08 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." Declaração apresentada 
sem o período trabalhado. Situação mantida. 

0148000564 ALI08 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." Situação mantida. 

0148000423 ALI08 

Experiência anexada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 subitem 4.2 
"Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." Situação mantida. 

0148000141 ALI08 

Anexou certificado de conclusão de curso sem histórico escolar conforme exigido no 
Comunicado 001/2020 subitem 4.2 " COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias 
simples) Diploma de graduação (frente e verso) ou Declaração/ Certificado de 
Conclusão do Curso Superior e histórico escolar em que conste a data de Colação de 
Grau,." Situação mantida. 

0148000296 ALI08 

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." 
Não apresentou declaração, somente o contrato social. Situação mantida. 
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0148000064 ALI08 

Conforme Comunicado 001/2020 subitem 3.1. “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”. Situação mantida. 

0148000069 ALI09 

Anexou declaração de conclusão de curso sem histórico escolar conforme exigido no 
Comunicado 001/2020 subitem 2.1. Experiência anexada não atende ao exigido no 
Comunicado 001/2020 subitem "4.2 Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) 
meses como profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas à 
pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de 
recomendação ou declaração emitida pelo empregador/tomador de serviço constando 
data, dados (endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável da Empresa 
ou carteira de trabalho, ou contrato de trabalho. Observação: Não serão consideradas 
como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como 
voluntário." 
Certificado com previsão de colação de grau em 10 de julho de 2020. Experiência 
apresentada inferior ao mínimo exigido como profissional de nível superior. Situação 
mantida. 

0148000549 ALI09 

Experiência apresentada não atende ao exigido no Comunicado 001/2020 "4.2 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou gestão de 
empresas e/ou tecnologia e inovação: carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço constando data, dados (endereço, telefone, CNPJ 
e assinatura de pessoa responsável da Empresa ou carteira de trabalho, ou contrato de 
trabalho. Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário." 
A página de alteração de função não indica qual função passou a exercer. Situação 
mantida. 

 
 

 


