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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0177000129 
ALI04 - 
Goiânia 

Enviou Diploma de graduação com colação de grau em (28/12/1990), não 
atendendo ao exigido no Edital 01/2021 1ª alteração "a.  A conclusão da 
graduação deverá ter ocorrido a partir de outubro de 2011. " Enviou 
Certificado de conclusão na forma da Resolução CNE/CP nª 2, de 26 de junho 
de 1997 que dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica 
de Docentes para as disciplinas do currículo de ensino fundamental, do ensino 
médio e da educação profissional em nível médio, não atendendo ao exigido 
no Edital 01/2021. Situação mantida. 

0177000172 
ALI04 - 
Goiânia 

Só enviou as DECLARAÇÕES - próprio candidato (originais) - Anexos II a V, 
não enviando demais documentos conforme exigido no Edital 001/2021 I - 
AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO - FASE I - HABILITAÇÃO - 1ª ETAPA: 
Análise Curricular e Documental alíneas "e) Todos os candidatos 
devidamente inscritos deverão enviar a documentação a seguir, que inclui os 
documentos comprobatórios dos requisitos descritos no subitem 2.1. deste 
Processo Seletivo." e "i) Os documentos acima relacionados deverão ser 
enviados em formato PDF, via e-mail conforme cronograma constante neste 
Processo Seletivo, para: concepcao@concepcaoconcursos.com.br". 
Situação mantida. 

0177000149 
ALI05 - 
Luziânia 

Documentação, não enviada, exigida no Edital 001/2021 I - AGENTES 
LOCAIS DE INOVAÇÃO - FASE I - HABILITAÇÃO - 1ª ETAPA: Análise 
Curricular e Documental alíneas "e) Todos os candidatos devidamente 
inscritos deverão enviar a documentação a seguir, que inclui os documentos 
comprobatórios dos requisitos descritos no subitem 2.1. deste Processo 
Seletivo." e "i) Os documentos acima relacionados deverão ser enviados em 
formato PDF, via e-mail conforme cronograma constante neste Processo 
Seletivo, para: concepcao@concepcaoconcursos.com.br". Situação mantida. 

0177000142 
ALI06 - 

Porangatu 

Enviou certificado de conclusão de curso sem histórico escolar, CTPS sem 
parte de identificação e também não atende e declarações sem assinatura do 
candidato, não atendem ao exigido no Edital 01/2021 subitens 2.1 
Experiência: ”1. Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como 
profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas a pequenos 
negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação." 4.5 g) 
COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples) “Diploma de graduação 
(frente e verso) ou Declaração/ Certificado de Conclusão do Curso Superior, 
em que conste a data de Colação de Grau, e histórico escolar." e “h) 
DECLARAÇÕES - próprio candidato (originais) - Anexos II a V". Situação 
mantida. 

0177000092 
ALI06 - 

Porangatu 

Experiência apresentada não atende ao exigido no Edital 01/2021 subitem 2.1 
Requisitos Exigidos: Experiência: "1. Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) 
meses, como profissional de nível superior, atuando em atividades 
relacionadas a pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia 
e inovação." Não são aceitos documentos enviados posterior a publicação do 
resultado da1ª Etapa - Análise Curricular e Documental. Situação mantida. 

0177000108 
ALI06 - 

Porangatu 

Experiência apresentada anterior a data de colação de grau (04/08/2021) e 
posterior com tempo de serviço inferior ao mínimo exigido de 6 (seis) meses, 
não atendendo ao exigido no Edital 01/2021 subitem 2.1 Experiência: “1. 
Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como profissional de nível 
superior, atuando em atividades relacionadas a pequenos negócios e/ou 
gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação." Situação mantida. 
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