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Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 
Projeto ALI – Produtividade - Bolsista de Extensão Tecnológica 

Atualização do Cronograma, publicado em 05/07/2022 

 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo – SEBRAE/SP, torna 

pública a RETIFICAÇÃO do Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 

045_2022 

 
Onde lê: 

12. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

12.1. As convocações e resultados das etapas deste Processo Seletivo e/ou alterações 

serão divulgados no site www.concepcaoconcursos.com.br em que será realizada a inscrição 

conforme segue, em datas prováveis. As datas poderão sofrer alteração, a depender das 

necessidades de ajuste do Sebrae SP. 

ETAPA DATA 

Início das inscrições  07/06/2022 

Encerramento das inscrições  08/07/2022 

Envio da documentação para 1ª Etapa - Análise Curricular e 

Documental, via digital 
07/06/2022 à 09/07/2022 

Publicação da lista de inscritos   11/07/2022 

Publicação do Resultado da 1ª Etapa Análise Documental 20/07/2022 

Prazo para recebimento de recurso da 1ª Etapa Análise 

Documental  
21/07/2022 até às 18h 

Publicação do Resultado Final da 1ª Etapa Análise 

Documental 
27/07/2022 

Convocação para realização da 2ª Etapa Avaliação de 

Conhecimentos - plataforma a ser divulgada 
27/07/2022 

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

– plataforma a ser divulgada 
31/07/2022 

Divulgação do gabarito 3107/2022 – após as 18h 

Prazo para recebimento de recurso do Gabarito  01/08/2022 até às 18h 

Publicação do Resultado da 2ª Avaliação de Conhecimentos 09/08/2022 

http://www.concepcaoconcursos.com.br/
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Prazo para recebimento de recurso da 2ª Etapa Avaliação de 

Conhecimentos 
10/08/2022 até às 18h 

Publicação do Resultado Final da 2ª Avaliação de 

Conhecimentos 
13/08/2022 

Convocação para a realização da Etapa 3: Avaliação de 

Habilidades e Perfil  
13/08/2022 

Realização da Etapa 3: Avaliação de Habilidades e Perfil   15 e 16/08/2022h 

Publicação do Resultado da 3ª Etapa Avaliação de Habilidades 

e Perfil  
17/08/2022 após as 18h 

Prazo para recebimento de recurso da 3ª Etapa Avaliação de 

Habilidades e Perfil  
18/08/2022 até às 18h 

Publicação do Resultado Final da 3ª Etapa Avaliação de 

Habilidades e Perfil  
22/08/2022 

Resultado Final 22/08/2022 

Emissão do Termo de Outorga da Bolsa de Estímulo à 

Inovação do Sebrae  

A partir de 22/08/2022 após 

a publicação do resultado 

final 

Início da atividade de campo dos candidatos aprovados  Dia 01/09/2022 

 

12.2. Após a divulgação dos resultados preliminares de cada Etapa e da Classificação 

Final, o candidato poderá solicitar esclarecimentos e/ou pedidos de revisão até às 18h 

(horário de Brasília) do dia subsequente à data de divulgação do respectivo resultado. Essas 

solicitações deverão ser formuladas exclusivamente através do link “Recursos”, no site: 

http://www.concepcaoconsultoria.com.br. Só serão aceitos recuros, esclarecimentos e/ou 

pedidos de revisão recebidos por este canal. 

12.3. Manifestações recebidas fora do prazo acima estipulado (etapas, datas e/ou 

horários) serão desconsideradas. 

12.4. A solicitação deverá ser individual, com a indicação da situação em que o candidato 

se julgar prejudicado, devidamente fundamentada, comprovando as alegações. Deve ser 

claro, consistente e objetivo em seu pleito. 

12.5. As dúvidas e deverão ser encaminhadas pelo e-mail 

concepcao@concepcaoconcursos.com.br.  

http://www.concepcaoconsultoria.com.br/
mailto:concepcao@concepcaoconcursos.com.br
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12.6. Serão rejeitadas liminarmente as solicitações inconsistentes e enviadas fora do 

prazo ou não fundamentadas e as que não contiverem dados necessários à identificação 

do candidato. 

12.7. A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância, 

sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos 

adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca 

Examinadora. 

 
Leia-se: 

12. CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

12.1. As convocações e resultados das etapas deste Processo Seletivo e/ou alterações 

serão divulgados no site www.concepcaoconcursos.com.br em que será realizada a inscrição 

conforme segue, em datas prováveis. As datas poderão sofrer alteração, a depender das 

necessidades de ajuste do Sebrae SP. 

ETAPA DATA 

Encerramento das inscrições   10/07/2022  

Envio da documentação para 1ª Etapa - Análise Curricular e 
Documental, via digital para o email:  
 documentacao_sebraesp@concepcaoconcursos.com.br 

 

Até 11/07/2022  

Publicação da lista de inscritos    12/07/2022  

Publicação do Resultado da 1ª Etapa Análise Documental  21/07/2022  

Prazo para recebimento de recurso da 1ª Etapa Análise Documental   22/07/2022 até às 18h  

Publicação do Resultado Final da 1ª Etapa Análise Documental  27/07/2022  

Convocação para realização da 2ª Etapa Avaliação de Conhecimentos 
- plataforma a ser divulgada  

27/07/2022  

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

31/07/2022  

Divulgação do gabarito  3107/2022 – após as 18h  

Prazo para recebimento de recurso do Gabarito   01/08/2022 até às 18h  

Publicação do Resultado da 2ª Avaliação de Conhecimentos  09/08/2022  

Prazo para recebimento de recurso da 2ª Etapa Avaliação de 
Conhecimentos  

10/08/2022 até às 18h  

Publicação do Resultado Final da 2ª Avaliação de Conhecimentos  13/08/2022  

Convocação para a realização da Etapa 3: Avaliação de Habilidades e 
Perfil   

13/08/2022  

Realização da Etapa 3: Avaliação de Habilidades e Perfil    15 e 16/08/2022h  

Publicação do Resultado da 3ª Etapa Avaliação de Habilidades e Perfil   17/08/2022 após as 18h  

http://www.concepcaoconcursos.com.br/
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Prazo para recebimento de recurso da 3ª Etapa Avaliação de 
Habilidades e Perfil   

18/08/2022 até às 18h  

Publicação do Resultado Final da 3ª Etapa Avaliação de Habilidades e 
Perfil   

22/08/2022  

Resultado Final  22/08/2022  

Emissão do Termo de Outorga da Bolsa de Estímulo à Inovação do 
Sebrae   

A partir de 22/08/2022 
após a publicação do 

resultado final  

Início da atividade de campo dos candidatos aprovados   
 
 

Dia 01/09/2022  

12.1. Após a divulgação dos resultados preliminares de cada Etapa e da Classificação 

Final, o candidato poderá solicitar esclarecimentos e/ou pedidos de revisão até às 18h 

(horário de Brasília) do dia subsequente à data de divulgação do respectivo resultado. 

Essas solicitações deverão ser formuladas exclusivamente através do link “Recursos”, no 

site: http://www.concepcaoconsultoria.com.br. Só serão aceitos recursos, 

esclarecimentos e/ou pedidos de revisão recebidos por este canal. 

12.2. Manifestações recebidas fora do prazo acima estipulado (etapas, datas e/ou 

horários) serão desconsideradas. 

12.3. A solicitação deverá ser individual, com a indicação da situação em que o candidato 

se julgar prejudicado, devidamente fundamentada, comprovando as alegações. Deve ser 

claro, consistente e objetivo em seu pleito. 

12.4. As dúvidas deverão ser encaminhadas pelo e-mail 

concepcao@concepcaoconcursos.com.br.  

12.5. Serão rejeitadas liminarmente as solicitações inconsistentes e enviadas fora do 

prazo ou não fundamentadas e as que não contiverem dados necessários à identificação 

do candidato. 

12.6. A decisão da banca examinadora será irrecorrível, consistindo em última instância, 

sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos administrativos 

adicionais, exceto em casos de erros materiais, havendo manifestação posterior da Banca 

Examinadora. 

http://www.concepcaoconsultoria.com.br/
mailto:concepcao@concepcaoconcursos.com.br

