Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/SC
Edital / Comunicado 01/2020 - 10/08/2020
1ª RETIFICAÇÃO em 11/08/2020
No Comunicado 01/2020 publicado no dia 10 de agosto de 2020, onde se LÊ:
Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/SC
Comunicado 01/2020
10/08/2020
2.1

Bolsista Agente Local de Inovação:



Competências Exigidas 



Autogestão e Flexibilidade
Qualidade no Trabalho
Proatividade
Foco em Resultados
Orientação para o Cliente

 Possuir currículo cadastrado e atualizado na plataforma Lattes:
- O cadastro do currículo na plataforma Lattes (CNPq) leva 24
horas para ser homologado.
- O currículo deverá estar atualizado há, no máximo, 1 mês da
Análise Curricular e Documental.
- Deve constar claramente a data de conclusão do curso de
graduação (colação de grau).
- O preenchimento de um novo currículo poderá ser feito no link
http://lattes.cnpq.br/
Observação: Dúvidas de preenchimento do currículo na plataforma Lattes:
Consultar
Portal
do
CNPq
–
“Arquivos
de
Ajuda”:
http://ajuda.cnpq.br/index.php/P%C3%A1gina_principal ou entrar em contato
com a Central de Atendimento do CNPq - Telefone: 0800 61 96 97 (segunda a
sexta - 8h30 às 12h00 e 14h00 às 18h30).

Outros

 Para atuar como bolsista Capacitação EXP – SC e bolsista ALI EXP-

SB o candidato não poderá possuir vínculo empregatício, nem
mesmo participar de gerência ou administração de sociedade
privada, personificada ou não personificada, ou exercer o
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou
comanditário; (Nesse caso, atenção para atualizar o currículo na
Plataforma Lattes);

 Não estar cursando outra graduação;
 Ter disponibilidade para participar integralmente da Etapa de
Capacitação Bolsa Capacitação EXP - SC, com duração de 1 (um) mês,
em formato EAD, prevista para o mês de setembro de 2020. As
despesas durante a capacitação deverão ser custeadas pelo candidato
a ALI, que somente receberá o recurso da Bolsa EXP – SC, no mês
seguinte a capacitação;
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 Ter disponibilidade para participar integralmente das atividades
em campo como bolsista ALI EXP – SB, com duração de até 24
(vinte e quatro) meses;
 Não acumular a bolsa do Projeto ALI com bolsas de outros
projetos ou programas do CNPq ou de qualquer outra agência de
fomento;
 Não ter sido bolsista CNPq na modalidade EXP (Projeto ALI) por
mais de 11 meses;
 O Agente Local de Inovação não desempenhará trabalho de
consultoria em nome do SEBRAE, tampouco poderá exercer esta
atividade de forma autônoma, realizando tão somente palestras,
dinâmica de grupo, diagnósticos, devolutivas, aplicação de
ferramentas para implantação da inovação, planos de melhoria
para as empresas acompanhadas, conforme definido na
Metodologia do Projeto.
2.2.

Bolsista Orientador:

Vaga
Código
Nº de Vagas
Local das
Atividades

Bolsa

Orientador
OR01
OR02
OR03
OR4
01
01
02
01
Região sul de SC e Região norte de Vale e/ou foz
Região oeste e
grande Fpolis
SC
do Itajaí, SC
serra de SC.
Observação: os candidatos deverão residir em um dos municípios da região
(Anexo VII) da vaga de opção ou assinar o Termo de Compromisso de
Mudança até a data de assinatura do Plano de Trabalho (RN 033/2019),
entretanto sua atuação deverá ocorrer na cidade do Escritório Regional.
Bolsa Orientador EXP-SA: Até R$ 4.000,00/mês (quatro mil reais), por até
12 meses de duração, sendo o início de suas atividades no 11º mês
de campo do Projeto ALI, previsto para (outubro de 2020).
Observação:
1- Caso o orientador possua vínculo empregatício com outra empresa
e ou instituição, este receberá 60% do valor de referência da Bolsa
EXP-SA e deverá ter disponibilidade de, no mínimo, 20 horas
semanais para as atividades dispostas no Plano de Trabalho.
2- Durante todo o período de vigência da bolsa deverá possuir um
microcomputador portátil com acesso à internet, ferramentas do
pacote Microsoft Office, versão atualizada, e suporte a Java.
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8. CAPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS A AGENTE – de caráter eliminatório e classificatório:
8.4. Os demais candidatos classificados, para além do 150º candidato selecionado para a
Capacitação, poderão, ainda, ser convocado (s) no caso de desistências, irregularidades
documentais e/ou desclassificação de candidato (s). Essa situação só se viabilizará,
exclusivamente, até o quarto dia do “1º módulo EAD – Estudo à Distância”, previsto para
1ª semana de setembro de 2020.

LEIA-SE:
Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/SC
Edital / Comunicado 01/2020
10/08/2020
2.1.

Bolsista Agente Local de Inovação:



Competências Exigidas 



Autogestão e Flexibilidade
Qualidade no Trabalho
Proatividade
Foco em Resultados
Orientação para o Cliente

 Possuir currículo cadastrado e atualizado na plataforma Lattes:
- O cadastro do currículo na plataforma Lattes (CNPq) leva 24
horas para ser homologado.
- O currículo deverá estar atualizado há, no máximo, 1 mês da
Análise Curricular e Documental.
- Deve constar claramente a data de conclusão do curso de
graduação (colação de grau).
- O preenchimento de um novo currículo poderá ser feito no link
http://lattes.cnpq.br/
Outros

Observação: Dúvidas de preenchimento do currículo na plataforma Lattes:
Consultar
Portal
do
CNPq
–
“Arquivos
de
Ajuda”:
http://ajuda.cnpq.br/index.php/P%C3%A1gina_principal ou entrar em contato
com a Central de Atendimento do CNPq - Telefone: 0800 61 96 97 (segunda a
sexta - 8h30 às 12h00 e 14h00 às 18h30).
 Para atuar como bolsista Capacitação EXP – SC e bolsista ALI EXP-

SB o candidato não poderá possuir vínculo empregatício, nem
mesmo participar de gerência ou administração de sociedade
privada, personificada ou não personificada, ou exercer o
comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou
comanditário; (Nesse caso, atenção para atualizar o currículo na
Plataforma Lattes);
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 Não estar cursando outra graduação;
 Ter disponibilidade para participar integralmente da Etapa de
Capacitação Bolsa Capacitação EXP - SC, com duração de 1 (um) mês,
em formato EAD, prevista para o mês de outubro de 2020. As
despesas durante a capacitação deverão ser custeadas pelo candidato
a ALI, que somente receberá o recurso da Bolsa EXP – SC, no mês
seguinte a capacitação;
 Ter disponibilidade para participar integralmente das atividades
em campo como bolsista ALI EXP – SB, com duração de até 24
(vinte e quatro) meses;
 Não acumular a bolsa do Projeto ALI com bolsas de outros
projetos ou programas do CNPq ou de qualquer outra agência de
fomento;
 Não ter sido bolsista CNPq na modalidade EXP (Projeto ALI) por
mais de 11 meses;
 O Agente Local de Inovação não desempenhará trabalho de
consultoria em nome do SEBRAE, tampouco poderá exercer esta
atividade de forma autônoma, realizando tão somente palestras,
dinâmica de grupo, diagnósticos, devolutivas, aplicação de
ferramentas para implantação da inovação, planos de melhoria
para as empresas acompanhadas, conforme definido na
Metodologia do Projeto.
2.2.

Bolsista Orientador:

Vaga
Código
Nº de Vagas
Local das
Atividades

Bolsa

Orientador
OR01
OR02
OR03
OR4
01
01
02
01
Região sul de SC e Região norte de Vale e/ou foz
Região oeste e
grande Fpolis
SC
do Itajaí, SC
serra de SC.
Observação: os candidatos deverão residir em um dos municípios da região
(Anexo VII) da vaga de opção ou assinar o Termo de Compromisso de
Mudança até a data de assinatura do Plano de Trabalho (RN 033/2019),
entretanto sua atuação deverá ocorrer na cidade do Escritório Regional.
Bolsa Orientador EXP-SA: Até R$ 4.000,00/mês (quatro mil reais), por até
12 meses de duração, sendo o início de suas atividades no 11º mês
de campo do Projeto ALI, previsto para (setembro de 2021).
Observação:
1- Caso o orientador possua vínculo empregatício com outra
empresa e ou instituição, este receberá 60% do valor de referência
da Bolsa EXP-SA e deverá ter disponibilidade de, no mínimo, 20
horas semanais para as atividades dispostas no Plano de Trabalho.
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2- Durante todo o período de vigência da bolsa deverá possuir um
microcomputador portátil com acesso à internet, ferramentas do
pacote Microsoft Office, versão atualizada, e suporte a Java.
8. CAPACITAÇÃO DOS CANDIDATOS A AGENTE – de caráter eliminatório e classificatório:
8.4. Os demais candidatos classificados, para além do 150º candidato selecionado para a
Capacitação, poderão, ainda, ser convocado (s) no caso de desistências, irregularidades
documentais e/ou desclassificação de candidato (s). Essa situação só se viabilizará,
exclusivamente, até o quarto dia do “1º módulo EAD – Estudo à Distância”, previsto para
1ª semana de outubro de 2020.

Florianópolis, 11 de agosto de 2020.
SEBRAE/SC
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