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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0157000010 

ALI01 - Região 
Metropolitana - 

Cuiabá e Várzea 
Grande 

Experiência apresentada não atende ao exigido no Edital 01/2020 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." Situação mantida. 

0157000020 

ALI01 - Região 
Metropolitana - 

Cuiabá e Várzea 
Grande 

Enviou Declaração onde consta que é aluno de graduação não 
atendendo ao exigido no Edital 01/2020 subitem 2.2 "Profissional 
graduado, com diploma reconhecido pelo Ministério da Educação."  
Experiência apresentada anterior a graduação que encontrava-se 
em andamento não atende ao exigido no Edital 01/2020 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."  Documentação, não enviada, exigida no Edital 01/2020 
subitem 4.2: Documento de identificação com foto (RG, CNH ou 
Registro no Órgão de Classe); CPF; Certificado de Reservista, 
para o caso de homens; Certidão de Quitação Eleitoral (emissão 
através do link http://www.tse.jus.br/eleitor-
eeleicoes/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral). Situação mantida. 

0157000041 

ALI01 - Região 
Metropolitana - 

Cuiabá e Várzea 
Grande 

Candidato enviou Diploma com conclusão do curso no ano de 
2008, anterior ao exigido no Edital 01/2020 subitem 2.2 " A 
conclusão da graduação deverá ter corrido a partir do ano de 
2011." Situação mantida. 

0157000093 

ALI01 - Região 
Metropolitana - 

Cuiabá e Várzea 
Grande 

Experiência apresentada não atende ao exigido no Edital 01/2020 
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 e registro da função 
exercida. Contrato de trabalho com registro das atividades e/ou 
objeto do contrato com período da contratação e aditivos se 
houver." Situação mantida. 
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