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Recursos Improcedentes 
 
 

Inscrição Código Procedimento 

0156000168 
ALI01-Agreste 

Central 

Conforme o item 2.1.1 do Edital 02/2020 deixa claro os requisitos 
exigidos em relação a escolaridade e experiência. 
"Requisitos Exigidos / Escolaridade Profissional graduado, com 
diploma reconhecido pelo Ministério da Educação. A conclusão da 
graduação deverá ter ocorrido a partir do ano de 2011". 
"Experiência Comprovada de, no mínimo, 6 (seis) meses, como 
profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas 
à pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e 
inovação". 
A candidata apresentou declaração de previsão de conclusão de 
curso, não atendendo ao exigido no Edital 02/2020 subitem 2.1 " 
Profissional graduado, com diploma reconhecido pelo Ministério da 
Educação." E não apresentou declaração de experiência, não 
atendendo ao exigido no edital "Experiência Comprovada de, no 
mínimo, 6 (seis) meses, como profissional de nível superior, 
atuando em atividades relacionadas à pequenos negócios e/ou 
gestão de empresas e/ou tecnologia e inovação". Situação 
mantida.  

0156000081 
ALI03-Região 

Metropolitana e 
Zona da Mata 

No dia 09/10/2020 foi publicado no site da Concepção Consultoria o 
Edital 02/2020 SEBRAE/PE, onde consta Cronograma com o Envio da 
documentação para 1ª Etapa – Análise Curricular e Documental, via e-
mail: documentacao@concepcaoconcursos.com.br de 09 a 
22/10/2020 
No dia 20/10/2020 foi publicado o "Aviso de Prorrogação das 
inscrições" onde foi prorrogado as inscrições e o envio da 
documentação para 1ª Etapa - Análise Curricular e Documental até 
26/10/2020. Observe que a data de envio também foi prorrogada. 
Não são aceitos documentos enviados posterior ao subitem 4.2 
alíneas “d”, “e” e Aviso “Prorrogação das inscrições” publicado em 
20/10/2020. Situação mantida. 

0156000072 
ALI03-Região 

Metropolitana e 
Zona da Mata 

Conforme o item 2.1.1 do Edital 02/2020 deixa claro os requisitos 
exigidos em relação a escolaridade e experiência. 
"Requisitos Exigidos / Escolaridade Profissional graduado, com 
diploma reconhecido pelo Ministério da Educação. A conclusão da 
graduação deverá ter ocorrido a partir do ano de 2011". O que não 
é analisado pela banca em caso de envio. 
Experiência apresentada anterior a data de colação de grau 
(25/07/2017) não atende ao exigido no Edital 02/2020 subitem 4.2 " 
Comprovante de experiência mínima de 06 (seis) meses como 
profissional de nível superior, atuando em atividades relacionadas à 
pequenos negócios e/ou gestão de empresas e/ou tecnologia e 
inovação, mediante carta de recomendação ou declaração emitida 
pelo empregador/tomador de serviço ou carteira de trabalho, ou 
contrato de trabalho. Na declaração ou carta de recomendação deve 
constar endereço, telefone, CNPJ e assinatura de pessoa responsável 
da Empresa, devendo informar o período trabalhado e as atividades 
executadas. Carteira de trabalho com identificação do trabalhador, 
registro da função exercida e declaração descrevendo as atividades 
executadas. Contrato de trabalho com registro das atividades e/ou 
objeto do contrato e declaração descrevendo as atividades 
desenvolvidas, período da contratação e aditivos se houver." 
A graduação válida é a que está dentro dos critérios exigidos do edital, 
com colação de grau em 25/07/2017. A comprovação de experiência 
teria que ser posterior a data dessa colação de grau. E não enviou 
Declarações de Plano de Saúde e Equipamentos e de ciência dos 
requisitos para assinatura do Termo de Aceitação de Bolsista. 
Situação mantida.  
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Recursos Improcedentes 
 
 

Inscrição Código Procedimento 

0156000113 
ALI03-Região 

Metropolitana e 
Zona da Mata 

A declaração enviada pelo candidato no dia 23 de out. de 2020 com 
nome de experiencia_declaracao_nova com período trabalhado de 
01/08/2014 à 29/08/2018 é anterior a colação de grau (16/08/2019). 
Não são aceitos documentos enviados posterior ao subitem 4.2 
alíneas “d”, “e” e Aviso “Prorrogação das inscrições” publicado em 
20/10/2020. Situação mantida. 

0156000164 
ALI03-Região 

Metropolitana e 
Zona da Mata 

Não são aceitos documentos enviados posterior ao subitem 4.2 
alíneas “d”, “e” e Aviso “Prorrogação das inscrições” publicado em 
20/10/2020. Situação mantida. 

0156000021 
ALI06-Sertão do 
São Francisco 

Conforme o item 2.1.1 do Edital 02/2020 deixa claro os requisitos 
exigidos em relação a escolaridade e experiência. 
"Requisitos Exigidos / Escolaridade Profissional graduado, com 
diploma reconhecido pelo Ministério da Educação. A conclusão da 
graduação deverá ter ocorrido a partir do ano de 2011”. 
Colação de grau (19/09/1997) anterior ao exigido no Edital 02/2020 
subitem 2.1 Situação mantida. 

 


