Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/MT
Retificação do Edital 01/2020 – 04/11/2020
No Edital 01/2020 publicado no dia 20 de outubro de 2020, onde SE

LÊ:

3. INSCRIÇÕES
3.10 O candidato a Bolsista Agente Local de Inovação ALI, no ato da inscrição, deverá anexar em
arquivo PDF, Diploma ou Certificado de Conclusão de nível superior (Graduação), Currículo
Lattes atualizado e homologado pelo CNPQ, com o preenchimento, no mínimo, dos dados
gerais de identificação, formação acadêmica e atuação profissional, atualizado há, no
mínimo, 30 dias, bem como comprovante da experiência profissional mínima.
4.

ETAPAS DA SELEÇÃO

I - AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO
1ª ETAPA: Análise Curricular e Documental – de caráter eliminatório e classificatório:
a) A análise curricular e documental constará da verificação de atendimento ou não aos
requisitos divulgados, conforme descrito neste Processo Seletivo.
b) Os candidatos que deixarem de atender a um ou mais requisitos estarão eliminados,
automaticamente, do Processo Seletivo.
c)

Os documentos enviados, via e-mail permanecerão em cadastro, independentemente do
resultado obtido pelo candidato no processo seletivo. Portanto, não poderão ser
devolvidos.

d) Todos os candidatos inscritos deverão enviar, em formato PDF, conforme cronograma
constante neste Processo Seletivo, para o e-mail: documentacao@concepcaoconcursos.com.br,
a documentação a seguir, que inclui os documentos comprobatórios dos requisitos descritos no
subitem 2.1. deste Processo Seletivo.
 DECLARAÇÕES – próprio candidato (originais) - Anexos I a VI


Declaração de Plano de Saúde comprovando que possui(rá) plano de saúde com
abrangência Estadual. (Anexo IV).



Declaração de Equipamentos de que possui ou possuirá: um smartphone com
número de celular habilitado para comunicação e um computador portátil com
acesso à internet móvel e com ferramentas do pacote Microsoft Office atualizado ou
e suporte a Java (Anexo IV).



Declaração de ciência dos requisitos para assinatura do Termo de Aceitação de
Bolsista (Anexo V).
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9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
As convocações e resultados das etapas ou qualquer outro Processo Seletivo/ alteração serão
divulgados no https://www.concepcaoconsultoria.com.br, conforme segue, em datas prováveis:
ORIENTADOR
ETAPA
Convocação para 2ª Etapa – Entrevista Individual –
On-line
Realização da 3ª Etapa – Análise de Perfil – Online
Resultado da 3ª Etapa – Análise de Perfil – Online
Resultado Final do Processo - Orientador
Convocação para aceite da Bolsa Candidato a ALI
EXP-SA
Início da Bolsa EXP – SA

DATA

HORÁRIO
(Brasília)

24/11/2020

Após 17h00

29 a 30/11/2020

Convocação
individual

02/12/2020

Até 18h

07/12/2020

Após 17h00

Agosto/2021

-

01/09/2021

-

LEIA-SE:
3. INSCRIÇÕES
3.10. O candidato a Bolsista Agente Local de Inovação ALI, no ato da inscrição, deverá anexar
em arquivo PDF, Diploma ou Certificado de Conclusão de nível superior (Graduação),
Currículo Lattes atualizado e homologado pelo CNPQ, com o preenchimento, no mínimo,
dos dados gerais de identificação, formação acadêmica e atuação profissional, atualizado há,
no máximo, 30 dias, bem como comprovante da experiência profissional mínima.
4. ETAPAS DA SELEÇÃO
I - AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO
1ª ETAPA: Análise Curricular e Documental – de caráter eliminatório e classificatório:
10. A análise curricular e documental constará da verificação de atendimento ou não aos
requisitos divulgados, conforme descrito neste Processo Seletivo.
11. Os candidatos que deixarem de atender a um ou mais requisitos estarão eliminados,
automaticamente, do Processo Seletivo.
12. Os documentos enviados, via e-mail permanecerão em cadastro, independentemente do
resultado obtido pelo candidato no processo seletivo. Portanto, não poderão ser
devolvidos.
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13. Todos os candidatos inscritos deverão enviar, em formato PDF, conforme cronograma
constante neste Processo Seletivo, para o e-mail: documentacao@concepcaoconcursos.com.br,
a documentação a seguir, que inclui os documentos comprobatórios dos requisitos descritos no
subitem 2.2. deste Processo Seletivo.
 DECLARAÇÕES – próprio candidato (originais) - Anexos II a VI


Declaração de Plano de Saúde comprovando que possui(rá) plano de saúde com
abrangência Estadual. (Anexo IV).



Declaração de Equipamentos de que possui ou possuirá: um smartphone com
número de celular habilitado para comunicação e um computador portátil com
acesso à internet móvel e com ferramentas do pacote Microsoft Office atualizado ou
e suporte a Java (Anexo IV).



Declaração de ciência dos requisitos para assinatura do Termo de Aceitação de
Bolsista (Anexo VI).

9. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO
As convocações e resultados das etapas ou qualquer outro Processo Seletivo/ alteração serão
divulgados no https://www.concepcaoconsultoria.com.br, conforme segue, em datas prováveis:
ORIENTADOR
ETAPA
Convocação para 2ª Etapa – Entrevista Individual –
On-line
Realização da 2ª Etapa – Entrevista Individual –
On-line
Resultado da 2ª Etapa – Entrevista Individual –
On-line
Resultado Final do Processo - Orientador
Convocação para aceite da Bolsa Candidato a ALI
EXP-SA
Início da Bolsa EXP – SA
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DATA

HORÁRIO
(Brasília)

24/11/2020

Após 17h00

29 a 30/11/2020

Convocação
individual

02/12/2020

Até 18h

07/12/2020

Após 17h00

Agosto/2021

-

01/09/2021

-

