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No Edital 01/2021 publicado em 02/09/2021, 
 

Onde se LÊ: 
 

2. VAGAS, ÁREAS DE ATUAÇÃO E LOCAL DAS ATIVIDADES 
 

Requisitos Exigidos 

Escolaridade 

1. Profissional graduado, com diploma reconhecido pelo Ministério da 

Educação. 

a. A conclusão da graduação deverá ter ocorrido a partir ano de 2011. 

Outros 6.   Não ter sido bolsista CNPq na modalidade EXP - SC (Projeto ALI) por mais 
de 23 meses 

Principais Atribuições Compete ao bolsista executar as atividades previstas na Metodologia de 
inovação do Projeto ALI e definidas no seu plano de trabalho, assinado no 
início das atividades de campo, e pactuação de resultados, que devem constar 
os seguintes aspectos: 

• Acompanhar, no mínimo, 22 (vinte e duas) empresas em cada Ciclo 
do Projeto, podendo esse número ser alterado para mais ou para 
menos, de acordo com a demanda encaminhada pela coordenação do 
Projeto; 

 

ANEXO V 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENVIADA NA 1ª ETAPA - ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL 

JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO, SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 

(AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO) 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE ACEITAÇÃO DE 

BOLSISTA  
 

NOME DO CANDIDATO: 

RG: 

CPF: 
 

Considerando os requisitos exigidos para atuação como AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO – Bolsista do Projeto 

ALI, declaro: 
 

(  ) Que estarei desvinculado do mercado de trabalho no último dia útil do mês setembro/2021 anterior 

ao início  da capacitação prevista para outubro/2021 

( ) Não 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. 
 

(  ) Não possuir qualquer outro vínculo de bolsa. 
 

(  ) Não estar cursando outra graduação. 
 

( ) Ter disponibilidade para participar de 100% da Etapa de Capacitação, em tempo integral, com duração 

de 1 (um) mês, que será realizada em formato online, a ser realizada na Londrina/PR. A logística de 

deslocamento, hospedagem e alimentação  deverá ser custeada com recursos da Bolsa EXP – SC. 
 

(  ) Ter disponibilidade para participar integralmente das atividades em campo, com duração de até 12 

(doze) meses. 
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(  ) Não ter sido bolsista CNPq na modalidade EXP, por mais de 23 (vinte e três) meses. 
 

Declaro, ainda, estar ciente que o não atendimento de qualquer uma das condições descritas implicará 

na minha eliminação do processo seletivo. 
 

<Cidade>, ____ de ____________ de 20___. 

____________________________________ 

<nome completo do declarante> 
 

 

 

LEIA-SE: 

 
 

2. VAGAS, ÁREAS DE ATUAÇÃO E LOCAL DAS ATIVIDADES 
 

Requisitos Exigidos 

Escolaridade 

1. Profissional graduado, com diploma reconhecido pelo Ministério da 

Educação. 

a.  A conclusão da graduação deverá ter ocorrido a partir de outubro de 2011. 

Outros 6.   Não ter sido bolsista CNPq na modalidade EXP (Projeto ALI) por mais de 23 

meses 

Principais Atribuições Compete ao bolsista executar as atividades previstas na Metodologia de 
inovação do Projeto ALI e definidas no seu plano de trabalho, assinado no 
início das atividades de campo, e pactuação de resultados, que devem constar 
os seguintes aspectos: 
Acompanhar, no mínimo, 25 (vinte e cinco) empresas em cada Ciclo do 

Projeto, podendo esse número ser alterado para mais ou para menos, de 

acordo com a demanda encaminhada pela coordenação do Projeto; 
 

ANEXO V 

ESTA DECLARAÇÃO DEVERÁ SER ENVIADA NA 1ª ETAPA - ANÁLISE CURRICULAR E DOCUMENTAL 

JUNTAMENTE COM A DOCUMENTAÇÃO, SEGUINDO ORIENTAÇÕES DO PROCESSO SELETIVO 

(AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO) 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE ACEITAÇÃO DE 

BOLSISTA  
 

NOME DO CANDIDATO: 

RG: 

CPF: 
 

Considerando os requisitos exigidos para atuação como AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO – Bolsista do Projeto 

ALI, declaro: 
 

(  ) Que estarei desvinculado do mercado de trabalho no último dia útil do mês setembro/2021 anterior 

ao início  da capacitação prevista para outubro/2021 

( ) Não 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. 
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(  ) Não possuir qualquer outro vínculo de bolsa. 
 

(  ) Não estar cursando outra graduação. 
 

( ) Ter disponibilidade para participar de 100% da Etapa de Capacitação, em tempo integral, com duração 

de 1 (um) mês, que será realizada em formato online, com logística de participação custeada pelo 

candidato. 

(  ) Ter disponibilidade para participar integralmente das atividades em campo, com duração de até 12 

(doze) meses. 
 

(  ) Não ter sido bolsista CNPq na modalidade EXP, por mais de 23 (vinte e três) meses. 
 

Declaro, ainda, estar ciente que o não atendimento de qualquer uma das condições descritas implicará 

na minha eliminação do processo seletivo. 

 

<Cidade>, ____ de ____________ de 20___. 

____________________________________ 

<nome completo do declarante> 
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ANEXO VII 

TERMO DE CONSENTIMENTO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD 

 

Pelo presente instrumento eu _________________________________ inscrito no CPF/MF sob o número 

_____/_____/_____ - ____, aqui denominado como CANDIDATO, autorizo expressamente que o SERVIÇO 

DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DE GOIÁS - SEBRAE/GO e a CONCEPÇÃO 

CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA EPP, doravante denominadas CONTROLADORAS, em razão 

do Processo Seletivo destinado a seleção para diversas vagas AGENTES no Projeto  ALI - Agentes Locais 

de Inovação, disponha dos meus dados pessoais e dados pessoais sensíveis, de acordo com os artigos 7º 

e 11º da Lei 13.709/2018, conforme disposto neste termo. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DADOS PESSOAIS 

Nome Completo; Foto; CPF; Nº Documento de Identidade; Órgão Emissor; Data de Emissão; UF Emissor; 

Estado Civil; Data de Nascimento; Sexo; Número de Telefone Fixo e Telefone Celular; Endereço Postal; 

Endereço de E-mail; Escolaridade; Ano de Conclusão Graduação; Nacionalidade; Documento da CTPS; 

Documento da CNH; Experiência Profissional; Currículo Lattes; Uso e Gravação de Imagem das Avaliações 

(Gravação de vídeo e Gravação de Vídeo através da ferramenta Google Meet); Endereço de IP;  Registros 

de acesso (incluindo data e horário de acesso associado com seu Endereço de IP); Informações do 

navegador e do dispositivo. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: FINALIDADE DO TRATAMENTO DE DADOS  

O CANDIDATO autoriza, expressamente, que as CONTROLADORAS utilizem os dados pessoais e dados 

pessoais sensíveis listados neste termo para as seguintes finalidades: - Permitir que as CONTROLADORAS 

identifiquem e entrem em contato com o CANDIDATO, em razão do Processo Seletivo para captação de 

BOLSISTAS para atuarem como AGENTES no Projeto  ALI - Agentes Locais de Inovação; - Para 

procedimentos de inscrição e posterior posse no Processo Seletivo mencionado no item 

supramencionado; - Para cumprimento, pelas CONTROLADORAS, de obrigações impostas por órgãos de 

fiscalização e auditoria; - Quando necessário para atender aos interesses legítimos das controladoras ou 

de terceiros, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a 

proteção dos dados pessoais; - Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo 

ou arbitral; – Para emissão de certidões, certificações, atestos e documentos administrativos; – Para 

publicações dos Resultados e Etapas referente ao Processo Seletivo em Sites das CONTROLADAS; 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: COMPARTILHAMENTO DE DADOS 

Por este instrumento as CONTROLADORAS ficam autorizadas a compartilhar os dados pessoais do 

CANDIDATO entre si, ou seja, a CONCEPÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA EPP poderá 

compartilhar os dados do CANDIDATO com a SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO 

ESTADO DE GOIÁS – SEBRAE/GO objetivando possibilitar a celebração do Processo Seletivo, assegurando 

os princípios da boa-fé, finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, 

transparência, segurança, prevenção, não discriminação e responsabilização e prestação de contas.  

Nas divulgações dos resultados de cada Etapa do Processo Seletivo serão publicados nas listas de 

habilitados o nome, nº de inscrição e notas, classificação dos candidatos habilitados/aprovados, essas 

publicações serão feitas nos sites Das CONTROLADORAS. 
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CLÁUSULA QUARTA: RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DOS DADOS  

As CONTROLADORAS se responsabilizam por manter medidas de segurança técnicas e administrativas 

suficientes a proteger os dados pessoais do CANDIDATO, comunicando ao CANDIDATO, caso aconteça 

qualquer incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante, conforme o artigo 48 da 

Lei 13.709/2018.Fica permitido às CONTROLADORAS manter e utilizar os dados pessoais do CANDIDATO 

durante todo o período contratualmente firmado, para as finalidades relacionadas nesse termo e, ainda, 

após o término da contratação para cumprimento da obrigação legal ou impostas por órgãos de 

fiscalização, nos termos do artigo 16 da Lei 13.709/2018;  
 

CLÁUSULA QUINTA: DIREITO DE REVOGAÇÃO DO CONSENTIMENTO 

O CANDIDATO poderá revogar seu consentimento, a qualquer tempo, por e-mail ou por carta escrita, 

conforme o artigo 8°, § 5°, da Lei n° 13.709/2018. 

O CANDIDATO fica ciente de que a CONTROLADORAS poderá permanecer utilizando os dados para as 

seguintes finalidades: 

– Para cumprimento de obrigações decorrentes da legislação trabalhista e previdenciária, incluindo o 

disposto em Acordo ou Convenção Coletiva da categoria da CONTROLADORAS; 

– Para cumprimento, pelas CONTROLADORAS, de obrigações impostas por órgãos de fiscalização; 

– Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral; 

– Para a proteção da vida ou da incolumidade física do CANDIDATO ou de terceiros; 

– Quando necessário para atender aos interesses legítimos das CONTROLADAS ou de terceiros, exceto 

no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do CANDIDATO que exijam a proteção dos 

dados pessoais. 
 

CLÁUSULA SEXTA: TEMPO DE PERMANÊNCIA DOS DADOS RECOLHIDOS 

Os seus Dados Pessoais ficam armazenados em nosso Banco de Dados no sistema para fins legais, 

conforme esclarecido neste documento, sendo de responsabilidade da Concepção Consultoria Técnica 

Especializada Ltda EPP, responsável pela coleta de Dados.  

Todos os dados recebidos e tratados pela Concepção Consultoria Técnica Especializada Ltda EPP são 

armazenados de acordo com padrões rígidos de confidencialidade e segurança e podem ser repassados 

conforme este documento, na forma da lei e/ou em atendimento à ordem de autoridade administrativa 

ou judicial. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: TÉRMINO DO TRATAMENTO DOS DADOS  

Fica permitido às CONTROLADORAS manterem e utilizarem os dados pessoais do CANDIDATO durante 

todo o período de tratamento firmado para as finalidades relacionadas nesse termo e ainda após o 

término do processo administrativo para cumprimento de obrigação legal ou impostas por órgãos de 

fiscalização, nos termos do artigo 16 da Lei n° 13.709/2018. 

 

__________/___, ___ de ________ de 2021. 

 

_________________________________________ 

(nome do candidato) 

(assinatura) 

 

 

 


