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No Edital 01/2020 publicado no dia 30 de outubro de 2020, ONDE SE LÊ: 

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. 

 

3ª ETAPA: TÉCNICA SITUACIONAL - ENTREVISTA INDIVIDUAL POR COMPETÊNCIAS - de caráter 

eliminatório e classificatório  

A Avaliação de Habilidade Perfil será realizada através de uma ferramenta on-line de mercado, 

personalizada exclusivamente para este processo seletivo.   

Serão analisados os índices de performance e análise de comportamento durante as resoluções de 

problemas propostos na ferramenta on-line, compondo um total de variáveis observáveis capazes de 

fornecer insumos para geração de insights sobre a preferência dos indivíduos nas estratégias 

abordadas e as diversas escolhas que fazem, visando verificar o grau de aderência entre as 

competências requeridas para atuação como bolsista e as apresentadas pelo candidato. Os 

candidatos serão ranqueados através da sua pontuação, do maior para o menor, sendo o máximo de 

30 (trinta) pontos.  

Somente serão convocados para a 3ª Etapa – AVALIAÇÃO DE HABILIDADE E PERFIL – até os 50 

primeiros candidatos classificados, por regional, conforme disponibilidade de vagas relacionadas no 

item 2.1, da modalidade de Bolsa EXP-SC, da modalidade de Bolsa EXP-SC, considerando o somatório 

de pontos obtidos nas Etapas “Análise Curricular e Documental” e “Avaliação de Conhecimentos”. 
 

a) Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver maior pontuação, na ordem 

apresentada: 

1. Maior nota na prova discursiva. 
2. Maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos. 
3. Maior nota na análise curricular e documental. 
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b) Será divulgada lista nominal dos até 50 primeiros candidatos classificados, por vaga, por 

regional, com informações para a realização da 3ª etapa - Avaliação de Habilidades e Perfil no 

site da Concepção Consultoria Técnica Especializada Ltda - 

https://www.concepcaoconsultoria.com.br 

c) Os demais candidatos somente serão chamados para a 3ª etapa - Avaliação de Habilidades 

e Perfil caso haja um percentual total de ausências/eliminações igual a 100%.  

d) As competências e os critérios para Avaliação de Habilidades e Perfil serão definidos 

quando da publicação da convocação para esta etapa.  

e) Os candidatos serão ranqueados conforme performance e serão convocados para a 

próxima etapa seguinte através de lista disponível no site da Concepção Consultoria Técnica 

Especializada Ltda - https://www.concepcaoconsultoria.com.br 

f) Ao candidato só será permitida a realização das avaliações nas respectivas datas, locais e 

horários divulgados em Comunicado específico no site Concepção Consultoria Técnica 

Especializada Ltda - https://www.concepcaoconsultoria.com.br 

g) Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das etapas. 

h) O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização das 

avaliações como justificativa de sua ausência. 

i) O não comparecimento às avaliações, qualquer que seja o motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação automática do Processo Seletivo. 

j) O SEBRAE/PA não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 

equipamentos ocorridos durante a realização das avaliações, nem por danos neles 

causados. 

 

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: 

AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO: 

ETAPA DATA 
HORÁRIO 
(Brasília) 

Divulgação no site da Concepção 30/10/2020 13h 

Inscrições no site da Concepção 
30/10 a 

10/11/2020 

Abertura dia 
30/10/2020 - 14h 
Encerramento dia 
10/11/2020 - 18h 

Período para solicitação de isenção de taxa de pagamento, 
no site da Concepção  

 04 e 
05/11/2020 

04/11/2020 - 8h 
Encerramento dia 
05/11/2020 - 18h 

 
 

http://www.concepcaoconsultoria.com.br/
http://www.concepcaoconsultoria.com.br/
http://www.concepcaoconsultoria.com.br/
http://www.concepcaoconsultoria.com.br/
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Divulgação dos candidatos com isenção de taxa de pagamento 06/11/2020 Após 17h 

Data limite para pagamento das inscrições, para todos os 
candidatos 

12/11/2020 
Expediente 

Bancário 

Divulgação das inscrições válidas 16/11/2020 Após 17h 

Envio da documentação para 1ª Etapa - Análise 
Curricular e Documental, via e-mail: 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br 

03/11 até 
11/11/2020 

- 

Resultado da 1ª Etapa Análise Curricular e Documental 16/11/2020 Após 17h 

Prazo recursal 
17 e 

18/11/2020 

Abertura dia 
17/11/2020 às 8h 
Encerramento dia 

18/11/2020 às 
18h 

Convocação para 2ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos 19/11/2020 Após 17h 

Realização da 2ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos On-
line – plataforma a ser divulgada 

22/11/2020 A definir 

Divulgação do gabarito 22/11/2020 Após 17h 

Prazo recursal 
23 e 

24/11/2020 

Abertura dia 
23/11/2020 às 8h 
Encerramento dia 

24/11/2020 às 
18h 

Resultado da 2ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos 25/11/2020 Após 17h 

Prazo recursal 

26 e 

27/11/2020 

 

Abertura dia 

26/11/2020 às 8h 

Encerramento dia 

27/11/2020 às 

18h 

Convocação para 3ª Etapa – Entrevista Individual On-line 28/11/2020 Após 17h 

Realização da 3ª Etapa – Entrevista Individual – On-line 
30/11 a 

03/12/2020 

Convocação 

individual 

Resultado da 3ª Etapa – Entrevista Individual – On-line 04/12/2020 Após 17h 

Resultado Final do Processo -ALI 

   

08/12/2020 

 

Após 17h 

Convocação para aceite da Bolsa Candidato a ALI EXP-SC 
Até 

30/12/2020 
- 

Início da Bolsa EXP – SB 01/01/2021 - 
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ORIENTADOR 
 

ETAPA DATA 
HORÁRIO 

(Brasília) 

Inscrições no site da Concepção 
30/10 a 

10/11/2020 

Abertura dia 

30/10/2020 - 

14h 

Encerramento 

dia 10/11/2020 - 

18h 

Período para solicitação de isenção de taxa de pagamento, 

no site da Concepção 
04 e 

05/11/2020 

04/11/2020 - 8h 
Encerramento 

dia 05/11/2020 - 
18h 

Divulgação dos candidatos com isenção de taxa de 

pagamento 
06/11/2020 Após 17h 

Data limite para pagamento das inscrições, para todos os 

candidatos 
12/11/2020 

Expediente 

Bancário 

Divulgação das inscrições válidas 16/11/2020 Após 17h 

Envio da documentação para 1ª Etapa - Análise 

Curricular e Documental, via ECT  

05/11 a 

11/11/2020 

Expediente do 

Correio 

Resultado da 1ª Etapa Análise Curricular e Documental 23/11/2020 Após 17h 

Prazo recursal 
24 e 

25/11/2020 

 Abertura 

24/11/2020 às 

8h Fechamento 

25/11/2020 às 

18h 

Convocação para 2ª Etapa – Entrevista Individual – On-line 28/11/2020 Após 17h00 

Realização da 3ª Etapa – Análise de Perfil – On-line 
30/11 a 

04/12/2020 

Convocação 

individual 

Resultado da 3ª Etapa – Análise de Perfil – On-line 05/12/2020 Até 18h 

Resultado Final do Processo - Orientador 08/12/2020 Após 17h00 

Convocação para aceite da Bolsa Candidato a ALI EXP-AS Agosto/2021 - 

Início da Bolsa EXP – AS 01/09/2021 - 
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LEIA-SE: 

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 2.2. deste Processo Seletivo. 
 

3ª ETAPA: AVALIAÇÃO DE HABILIDADE E PERFIL - de caráter eliminatório e classificatório  

A Avaliação de Habilidade Perfil será realizada através de uma ferramenta on-line de mercado, 

personalizada exclusivamente para este processo seletivo.   

Serão analisados os índices de performance e análise de comportamento durante as resoluções de 

problemas propostos na ferramenta on-line, compondo um total de variáveis observáveis capazes de 

fornecer insumos para geração de insights sobre a preferência dos indivíduos nas estratégias 

abordadas e as diversas escolhas que fazem, visando verificar o grau de aderência entre as 

competências requeridas para atuação como bolsista e as apresentadas pelo candidato. Os 

candidatos serão ranqueados através da sua pontuação, do maior para o menor, sendo o máximo de 

30 (trinta) pontos.  

Somente serão convocados para a 3ª Etapa – AVALIAÇÃO DE HABILIDADE E PERFIL – até os 50 

primeiros candidatos classificados, por regional, conforme disponibilidade de vagas relacionadas no 

item 2.1, da modalidade de Bolsa EXP-SC, da modalidade de Bolsa EXP-SC, considerando o somatório 

de pontos obtidos nas Etapas “Análise Curricular e Documental” e “Avaliação de Conhecimentos”. 
 

a) Em caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver maior pontuação, na ordem 

apresentada: 

1. Maior nota na prova discursiva. 
2. Maior nota na prova objetiva de conhecimentos específicos. 
3. Maior nota na análise curricular e documental. 
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a) Será divulgada lista nominal dos até 50 primeiros candidatos classificados, por vaga, por 

regional, com informações para a realização da 3ª etapa - Avaliação de Habilidades e Perfil 

no site da Concepção Consultoria Técnica Especializada Ltda - 

https://www.concepcaoconsultoria.com.br 

b) Os demais candidatos somente serão chamados para a 3ª etapa - Avaliação de 

Habilidades e Perfil caso haja um percentual total de ausências/eliminações igual a 

100%.  

c) As competências e os critérios para Avaliação de Habilidades e Perfil serão definidos 

quando da publicação da convocação para esta etapa.  

d) Os candidatos serão ranqueados conforme performance e serão convocados para a 

próxima etapa seguinte através de lista disponível no site da Concepção Consultoria 

Técnica Especializada Ltda - https://www.concepcaoconsultoria.com.br 

e) Ao candidato só será permitida a realização das avaliações nas respectivas datas, locais 

e horários divulgados em Comunicado específico no site Concepção Consultoria Técnica 

Especializada Ltda - https://www.concepcaoconsultoria.com.br 

f) Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das etapas. 

g) O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a realização das 

avaliações como justificativa de sua ausência. 

h) O não comparecimento às avaliações, qualquer que seja o motivo, caracterizará 

desistência do candidato e resultará em sua eliminação automática do Processo 

Seletivo. 

i) O SEBRAE/PA não se responsabilizará por perdas ou extravios de objetos ou de 

equipamentos ocorridos durante a realização das avaliações, nem por danos neles 

causados. 
 

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: 

 

AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO: 

ETAPA DATA 
HORÁRIO 
(Brasília) 

Divulgação no site da Concepção 30/10/2020 13h 

Inscrições no site da Concepção 
30/10 a 

10/11/2020 

Abertura dia 
30/10/2020 - 14h 
Encerramento dia 
10/11/2020 - 18h 

 
 
 

http://www.concepcaoconsultoria.com.br/
http://www.concepcaoconsultoria.com.br/
http://www.concepcaoconsultoria.com.br/
http://www.concepcaoconsultoria.com.br/
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Período para solicitação de isenção de taxa de pagamento, 
no site da Concepção  

 04 e 
05/11/2020 

04/11/2020 - 8h 
Encerramento dia 
05/11/2020 - 18h 

Divulgação dos candidatos com isenção de taxa de pagamento 06/11/2020 Após 17h 

Data limite para pagamento das inscrições, para todos os 
candidatos 

12/11/2020 
Expediente 

Bancário 

Divulgação das inscrições válidas 16/11/2020 Após 17h 

Envio da documentação para 1ª Etapa - Análise 
Curricular e Documental, via e-mail: 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br 

03/11 até 
11/11/2020 

- 

Resultado da 1ª Etapa Análise Curricular e Documental 16/11/2020 Após 17h 

Prazo recursal 
17 e 

18/11/2020 

Abertura dia 
17/11/2020 às 8h 
Encerramento dia 
18/11/2020 às 18h 

Convocação para 2ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos 19/11/2020 Após 17h 

Realização da 2ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos On-
line – plataforma a ser divulgada 

22/11/2020 A definir 

Divulgação do gabarito 22/11/2020 Após 17h 

Prazo recursal 
23 e 

24/11/2020 

Abertura dia 
23/11/2020 às 8h 
Encerramento dia 
24/11/2020 às 18h 

Resultado da 2ª Etapa – Avaliação de Conhecimentos 25/11/2020 Após 17h 

Prazo recursal 

26 e 

27/11/2020 

 

Abertura dia 

26/11/2020 às 8h 

Encerramento dia 

27/11/2020 às 18h 

Convocação para 3ª Etapa – Avaliação de Habilidade e Perfil      

On-line 
28/11/2020 Após 17h 

Realização da 3ª Etapa – Avaliação de Habilidade e Perfil        

On-line 

30/11 a 

03/12/2020 

Convocação 

individual 

Resultado da 3ª Etapa – Avaliação de Habilidade e Perfil               

On-line 
04/12/2020 Após 17h 

Resultado Final do Processo -ALI 08/12/2020 Após 17h 

Convocação para aceite da Bolsa Candidato a ALI EXP-SC 
Até 

30/12/2020 
- 

Início da Bolsa EXP – SB 01/01/2021 - 
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ORIENTADOR 
 

ETAPA DATA 
HORÁRIO 

(Brasília) 

Inscrições no site da Concepção 
30/10 a 

10/11/2020 

Abertura dia 

30/10/2020 - 

14h 

Encerramento 

dia 10/11/2020 - 

18h 

Período para solicitação de isenção de taxa de pagamento, 

no site da Concepção 
04 e 

05/11/2020 

04/11/2020 - 8h 
Encerramento 

dia 05/11/2020 - 
18h 

Divulgação dos candidatos com isenção de taxa de 

pagamento 
06/11/2020 Após 17h 

Data limite para pagamento das inscrições, para todos os 

candidatos 
12/11/2020 

Expediente 

Bancário 

Divulgação das inscrições válidas 16/11/2020 Após 17h 

Envio da documentação para 1ª Etapa - Análise 

Curricular e Documental, via ECT  

05/11 a 

11/11/2020 

Expediente do 

Correio 

Resultado da 1ª Etapa Análise Curricular e Documental 23/11/2020 Após 17h 

Prazo recursal 
24 e 

25/11/2020 

 Abertura 

24/11/2020 às 

8h Fechamento 

25/11/2020 às 

18h 

Convocação para 2ª Etapa – Entrevista Individual – On-line 28/11/2020 Após 17h00 

Realização da 2ª Etapa – Entrevista Individual – On-line 
30/11 a 

04/12/2020 

Convocação 

individual 

Resultado da 2ª Etapa – Entrevista Individual – On-line 05/12/2020 Até 18h 

Resultado Final do Processo - Orientador 08/12/2020 Após 17h00 

Convocação para aceite da Bolsa Candidato a ALI EXP-AS Agosto/2021 - 

Início da Bolsa EXP – AS 01/09/2021 - 
 

 


