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Recursos Procedente em Parte 
 

Inscrição Código Procedimento 

0172000005 

OR-100 

No item “Experiência” foi atribuído 2,0pts; “Orientação em trabalhos científicos-
Monografia” foi atribuído 10,0 pts; Participação em Banca Examinadora-
Monografia atribuído 3,0 pts; Produção Científica voltada a levantamento de 
boas práticas de inovação em pequenos negócios (Apenas trabalhos com o 
número ISSN identificado) atribuído 20,0 pts. 
 

No item “Atuação em ambiente empresarial dos pequenos negócios, em 
atividades focadas em inovação”, a comprovação através de declaração 
conforme Comunicado 001/2021 “Atuação em ambiente empresarial dos 
pequenos negócios, em atividades focadas em inovação.  Declarações de 
comprovação de experiência–deverão estar em papel timbrado da respectiva 
instituição (se não houver papel timbrado, no documento deverá constar o 
carimbo com o CNPJ da instituição). Deve ser assinado e identificado (nome 
legível da pessoa responsável por sua emissão, cargo que exerce e telefone de 
contato), comprovando que o trabalho foi executado pelo profissional candidato, 
indicando título do serviço prestado, período, quantidades e resultado obtido. 
Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário”. Será considerado 
as declarações da Empresa Manga clara (ano de 2016 e 2017), sendo atribuído 
10,0pts. Pontuação Corrigida para 45,0 pts. 

0172000012 

No item “Orientação em trabalhos científicos-Monografia” foi atribuído 10,0 pts; 
“Participação em Banca Examinadora-Monografia” atribuído 3,0 pts; “Participação em 
Banca Examinadora-Dissertação” atribuído 5,0 pts; “Produção Científica voltada a 
levantamento de boas práticas de inovação em pequenos negócios (Apenas 
trabalhos com o número ISSN identificado)” atribuído 20,0 pts. 
 

No item “Atuação em ambiente empresarial dos pequenos negócios, em 
atividades focadas em inovação”, a comprovação através de declaração 
conforme Comunicado 001/2021 “Atuação em ambiente empresarial dos 
pequenos negócios, em atividades focadas em inovação.  Declarações de 
comprovação de experiência–deverão estar em papel timbrado da respectiva 
instituição (se não houver papel timbrado, no documento deverá constar o 
carimbo com o CNPJ da instituição). Deve ser assinado e identificado (nome 
legível da pessoa responsável por sua emissão, cargo que exerce e telefone de 
contato), comprovando que o trabalho foi executado pelo profissional candidato, 
indicando título do serviço prestado, período, quantidades e resultado obtido. 
Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário”. Será considerado 
a declaração da Conecte Inovação, sendo atribuído 5,0pts. Pontuação 
Corrigida para 43,0 pts. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0172000004 

OR-100 

Não apresentou experiência através de declaração conforme ao exigido no 
Comunicado 01/2021 subitens 2.1 Requisitos Exigidos: " Experiência Como 
Orientador de graduandos e/ou pós-graduandos (strictuo sensu e lato senso). 
Participação em projetos de pesquisas, iniciação científica ou defesas de 
dissertações e teses voltadas a levantamentos de boas práticas de inovação 
em pequenos negócios. Atuação em ambiente empresarial de pequenos 
negócios, em atividades focadas em inovação. Atuação efetiva mínima de 6 
(seis) anos em atividades de extensão, desenvolvimento de tecnologia, 
inovação e sustentabilidade." e 4.2 - 1ª ETAPA: Análise Curricular e 
Documental COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS GERAIS (cópias simples) 
COMPROVAÇÃO EXPERIÊNCIA EXIGIDA (cópias simples) - "Declarações de 
comprovação de experiência – deverão estar em papel timbrado da respectiva 
instituição (se não houver papel timbrado, no documento deverá constar o 
carimbo com o CNPJ da instituição). Deve ser assinado e identificado (nome 
legível da pessoa responsável por sua emissão, cargo que exerce e telefone de 
contato), comprovando que o trabalho foi executado pelo profissional candidato, 
indicando título do serviço prestado, período, quantidades e resultado obtido.” 
Situação mantida. 

0172000030 

Não apresentou experiência através de declaração conforme ao exigido no 
Comunicado 01/2021 subitens 2.1 Requisitos Exigidos: " Participação em 
projetos de pesquisas, iniciação científica ou defesas de dissertações e teses 
voltadas a levantamentos de boas práticas de inovação em pequenos negócios. 
Atuação efetiva mínima de 6 (seis) anos em atividades de extensão, 
desenvolvimento de tecnologia, inovação e sustentabilidade.". e 4.2 - 1ª 
ETAPA: Análise Curricular e Documental COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS 
GERAIS (cópias simples)  COMPROVAÇÃO EXPERIÊNCIA EXIGIDA (cópias 
simples) - "Declarações de comprovação de experiência – deverão estar em 
papel timbrado da respectiva instituição (se não houver papel timbrado, no 
documento deverá constar o carimbo com o CNPJ da instituição). Deve ser 
assinado e identificado (nome legível da pessoa responsável por sua emissão, 
cargo que exerce e telefone de contato), comprovando que o trabalho foi 
executado pelo profissional candidato, indicando título do serviço prestado, 
período, quantidades e resultado obtido."  
O currículo deverá estar atualizado há, no máximo, 1 mês antes da Análise Curricular 
e Documental “Currículo Lattes desatualizado (14/05/2021)”. Situação mantida. 

0172000021 

No item “Experiência” foi atribuído 2,0pts; “Orientação em trabalhos científicos-
Monografia” foi atribuído 10,0 pts; Participação em Banca Examinadora-
Monografia atribuído 3,0 pts; Participação em Banca Examinadora-Dissertação 
atribuído 1,0 pt Produção Científica voltada a levantamento de boas práticas de 
inovação em pequenos negócios (Apenas trabalhos com o número ISSN 
identificado) atribuído 12,0 pts. 
 

No item “Atuação em ambiente empresarial dos pequenos negócios, em atividades 
focadas em inovação”, a comprovação através de declaração conforme Comunicado 
001/2021 “Atuação em ambiente empresarial dos pequenos negócios, em atividades 
focadas em inovação.  Declarações de comprovação de experiência–deverão estar 
em papel timbrado da respectiva instituição (se não houver papel timbrado, no 
documento deverá constar o carimbo com o CNPJ da instituição). Deve ser assinado 
e identificado (nome legível da pessoa responsável por sua emissão, cargo que 
exerce e telefone de contato), comprovando que o trabalho foi executado pelo 
profissional candidato, indicando título do serviço prestado, período, quantidades e 
resultado obtido. Observação: Não serão consideradas como experiência as 
atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário”. Sendo 
considerado a declaração do SEBRAE, sendo atribuído 5,0pts. Pontuação total 33,0 
pts. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0172000023 

OR-100 

Não apresentou experiência através de declaração conforme ao exigido no 
Comunicado 01/2021 subitens 2.1 Requisitos Exigidos: "Atuação efetiva mínima 
de 6 (seis) anos em atividades de extensão, desenvolvimento de tecnologia, 
inovação e sustentabilidade." e  4.2 - 1ª ETAPA: Análise Curricular e 
Documental COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS GERAIS (cópias simples)  
COMPROVAÇÃO EXPERIÊNCIA EXIGIDA (cópias simples) - "Declarações de 
comprovação de experiência – deverão estar em papel timbrado da respectiva 
instituição (se não houver papel timbrado, no documento deverá constar o 
carimbo com o CNPJ da instituição). Deve ser assinado e identificado (nome 
legível da pessoa responsável por sua emissão, cargo que exerce e telefone de 
contato), comprovando que o trabalho foi executado pelo profissional candidato, 
indicando título do serviço prestado, período, quantidades e resultado obtido." 
Situação mantida. 

0172000037 

No item “Experiência” foi atribuído 6,0pts; “Orientação em trabalhos científicos-
Monografia” foi atribuído 10,0 pts; Participação em Banca Examinadora-
Monografia atribuído 5,0 pts; Produção Científica voltada a levantamento de 
boas práticas de inovação em pequenos negócios (Apenas trabalhos com o 
número ISSN identificado) atribuído 20,0 pts. 
No item “Atuação em ambiente empresarial dos pequenos negócios, em 
atividades focadas em inovação”, não houve a comprovação através de 
declaração conforme Comunicado 001/2021 “Atuação em ambiente empresarial 
dos pequenos negócios, em atividades focadas em inovação.  Declarações de 
comprovação de experiência–deverão estar em papel timbrado da respectiva 
instituição (se não houver papel timbrado, no documento deverá constar o 
carimbo com o CNPJ da instituição). Deve ser assinado e identificado (nome 
legível da pessoa responsável por sua emissão, cargo que exerce e telefone de 
contato), comprovando que o trabalho foi executado pelo profissional candidato, 
indicando título do serviço prestado, período, quantidades e resultado obtido. 
Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: 
estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário”. Pontuação 
mantida. 

0172000038 

Não apresentou experiência através de declaração conforme ao exigido no 
Comunicado 01/2021 subitens 2.1 Requisitos Exigidos: "Atuação efetiva mínima 
de 6 (seis) anos em atividades de extensão, desenvolvimento de tecnologia, 
inovação e sustentabilidade." e  4.2 - 1ª ETAPA: Análise Curricular e 
Documental COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS GERAIS (cópias simples)  
COMPROVAÇÃO EXPERIÊNCIA EXIGIDA (cópias simples) - "Declarações de 
comprovação de experiência – deverão estar em papel timbrado da respectiva 
instituição (se não houver papel timbrado, no documento deverá constar o 
carimbo com o CNPJ da instituição). Deve ser assinado e identificado (nome 
legível da pessoa responsável por sua emissão, cargo que exerce e telefone de 
contato), comprovando que o trabalho foi executado pelo profissional candidato, 
indicando título do serviço prestado, período, quantidades e resultado obtido." 
Situação mantida. 
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Recurso Improcedente 
 

Inscrição Código Procedimento 

0172000039 OR-100 

Enviou a Declaração de Residência sem assinatura do candidato, experiência 
apresentada através de declaração não comprova atividades em 
desenvolvimento de tecnologia, inovação e sustentabilidade e com tempo de 
serviço inferior ao mínimo exigido de 6 (seis) anos e experiência apresentada 
sem está em papel timbrado e/ou carimbo no CNPJ das instituições não 
atendem ao exigido no Comunicado 01/2021 subitens 2.1 Requisitos Exigidos: 
"Atuação efetiva mínima de 6 (seis) anos em atividades de extensão, 
desenvolvimento de tecnologia, inovação e sustentabilidade." e  4.2 - 1ª ETAPA: 
Análise Curricular e Documental COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS GERAIS 
(cópias simples) "Comprovante de Residência (conta atualizada de luz, água, 
telefone, cartão de crédito ou documento bancário). Em caso de não possuir os 
comprovantes acima, será aceita Declaração de Residência assinada pelo 
candidato, conforme permitido por lei (anexo I)." COMPROVAÇÃO 
EXPERIÊNCIA EXIGIDA (cópias simples) - "Declarações de comprovação de 
experiência – deverão estar em papel timbrado da respectiva instituição (se não 
houver papel timbrado, no documento deverá constar o carimbo com o CNPJ da 
instituição). Deve ser assinado e identificado (nome legível da pessoa 
responsável por sua emissão, cargo que exerce e telefone de contato), 
comprovando que o trabalho foi executado pelo profissional candidato, 
indicando título do serviço prestado, período, quantidades e resultado obtido.” 
Situação mantida. 

 
 
 


