
                                                                                          
 

Página 1 de 2 

 

Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/MG  
Comunicado 001-2019 - 05/07/2019 

Resultado Análise dos Recursos - 1ª Etapa Avaliação Curricular e Documental (07/08/2019) 
 

Recursos Procedentes 
 

Inscrição Código Justificativa 

0136000091 104 Candidata Bolsista/Cód. Vaga ALI 104 alterado para ALI 103. 

0136000084 105 Candidata Bolsista/Cód. Vaga ALI 105 alterado para ALI 104. 
 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0136000028 101 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa-Análise Curricular e 
Documental. 

Pontuação atribuída 22,0. 

0136000118 104 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa-Análise Curricular e 
Documental. 

Pontuação atribuída 22,0. 

0136000147 105 
Candidato Habilitado na 1ª Etapa-Análise Curricular e 
Documental. 

Pontuação atribuída 22,0. 

 
Recursos Procedentes em parte 
 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0136000073 100 

Não atendeu ao Comunicado 001-2019, no subitem 2.1 
requisito exigido / Experiência com apresentação no 
Currículo Lattes comprobatórios de experiência: 
Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como 
profissional de nível superior, atuando em atividades 
relacionadas à tecnologia e inovação, para experiência da 
Caixa Econômica. Candidato apresentou experiências 
após a formação na Meliuz Veiculação e Divulgação 
Virtual S.A – MÉLIUZ e Organização Verdemar - 
VERDEMAR, atribuído 2,0 pontos. 

Pontuação alterada 
para 22,0. 

0136000020 105 

Não atendeu Comunicado 001-2019, no subitem 2.1 

requisito exigido / Experiência com apresentação no 

Currículo Lattes comprobatórios de experiência: 

Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como 

profissional de nível superior, atuando em atividades 

relacionadas à tecnologia e inovação. Não atendeu ao 

comunicado, alínea “e) O candidato deverá possuir nível 

instrucional de graduação, com diploma reconhecido pelo 

Ministério da Educação, preferencialmente nas seguintes 

áreas: Engenharia”. A candidata apresentou Curso 

Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia. A candidata 

apresentou o tema mestrado, atribuído 2,0 pontos 

Pontuação alterada 
para 7,0. 

 

Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0136000062 100 

Foi pontuado o período de experiência nas Lojas 
Americanas SA, demais experiências Não atende ao 
comunicado, no subitem 2.1 requisito exigido / Experiência 
com apresentação no Currículo Lattes comprobatórios de 
experiência: Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, 
como profissional de nível superior, atuando em atividades 
relacionadas à tecnologia e inovação. 

Pontuação mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Justificativa Procedimento 

0136000094 100 

Não atendeu Comunicado 001-2019, no subitem 2.1 
requisito exigido / Experiência com apresentação no 
Currículo Lattes comprobatórios de experiência: 
Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como 
profissional de nível superior, atuando em atividades 
relacionadas à tecnologia e inovação. 

Pontuação mantida. 

0136000088 100 

Não atendeu ao comunicado, no subitem 2.1 requisito 
exigido / Experiência com apresentação no Currículo 
Lattes comprobatórios de experiência: Comprovada de, no 
mínimo, 6 (seis) meses, como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas à tecnologia 
e inovação. 

Pontuação mantida. 

0136000201 100 

Não atendeu ao comunicado, alínea “e) O candidato 

deverá possuir nível instrucional de graduação, com 

diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, 

preferencialmente nas seguintes áreas: Administração”. A 

candidata apresentou curso de eixo Curso Superior 

Tecnológico. 

Pontuação mantida. 

0136000176 101 

Não atendeu ao comunicado, alínea “e) O candidato 

deverá possuir nível instrucional de graduação, com 

diploma reconhecido pelo Ministério da Educação, 

preferencialmente nas seguintes áreas: Marketing”. A 

candidata apresentou Graduação Comunicação Social. 

Pontuação mantida. 

0136000164 104 

Não atendeu Comunicado 001-2019, no subitem 2.1 
requisito exigido / Experiência com apresentação no 
Currículo Lattes comprobatórios de experiência: 
Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como 
profissional de nível superior, atuando em atividades 
relacionadas à tecnologia e inovação. Subitem 4.2 
“COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS GERAIS (cópias 
simples) 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 – via impressa”. 

Pontuação mantida. 

0136000084 105 

Não atendeu Comunicado 001-2019, no subitem 2.1 

requisito exigido / Experiência com apresentação no 

Currículo Lattes comprobatórios de experiência: 

Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como 

profissional de nível superior, atuando em atividades 

relacionadas à tecnologia e inovação. A candidata 

apresentou experiência relacionado em tecnologia e 

inovação Fundação Ulysses Guimarães -, sendo atribuído 

3,0 pontos. 

Pontuação mantida. 

 


