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Recursos Procedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0201002365 
ALI PRODUTIVIDADE N4-
03 - CAMPINAS 

Candidato entrou com recurso no prazo estipulado.  
Candidato habilitado(a). 

0201000988 
ALI PRODUTIVIDADE N6-
01 

Candidato entrou com recurso no prazo estipulado.  
Candidato habilitado(a). 

 
 
ONDE SE LÊ  
 
Recursos Improcedentes 
 

0201005604 
ALI 
PRODUTIVIDADE 
N6-01 

Não comprovou ter experiência em atividades de orientação técnica 
(orientação de trabalhos acadêmicos, como monografias, 
dissertações ou teses) experiência conforme exigido no Edital e na 
Errata do Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 045/2022 subitem 5.3.2.1. 

0201005604 
ALI 
PRODUTIVIDADE 
N6-01 

Enviou Carteira de Trabalho não atendendo conforme exigido no 
Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 
045/2022 subitem 8.11.2. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA, 
conforme definido no item 5. dos requisitos e condições de 
elegibilidade: 8.11.2.1. Declarações de comprovação de experiência 
em empresa - b) Não será aceito como comprovante de experiência 
documento de carteira de trabalho, uma vez que não consta a 
especificação das atividades desenvolvidas durante a vigência do 
contrato de trabalho.   

 
LEIA-SE: 
 
Recursos Improcedentes 
 

0201005604 
ALI 
PRODUTIVIDADE 
N6-01 

Não comprovou ter experiência em atividades de orientação técnica 
(orientação de trabalhos acadêmicos, como monografias, 
dissertações ou teses) experiência conforme exigido no Edital e na 
Errata do Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 045/2022 subitem 5.3.2.1. 

0201005657 
ALI 
PRODUTIVIDADE 
N6-01 

Enviou Carteira de Trabalho não atendendo conforme exigido no 
Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 
045/2022 subitem 8.11.2. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA, 
conforme definido no item 5. dos requisitos e condições de 
elegibilidade: 8.11.2.1. Declarações de comprovação de experiência 
em empresa - b) Não será aceito como comprovante de experiência 
documento de carteira de trabalho, uma vez que não consta a 
especificação das atividades desenvolvidas durante a vigência do 
contrato de trabalho.   
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ONDE SE LÊ  
Recursos Improcedentes 
 

0201004983 
ALI 
PRODUTIVIDADE 
N6-01 

Documentação enviada sem acesso através de drive com acesso 
negado não atendendo ao subitem 8.10. No ato da inscrição no 
processo seletivo, o candidato deverá enviar os documentos 
solicitados abaixo, em formato PDF, ou em drive virtual e o link 
deverá ser disponibilizado no e-mail 
documentacao_sebraesp@concepcaoconcursos.com.br . Caso este 
processo não seja observado ou o link esteja bloqueado ou 
solicitanto autorização de acesso o candidato será desclassificado. 

 
LEIA-SE 
 
Recurso Procedente 
 

0201004983 
ALI 
PRODUTIVIDADE 
N6-01 

Documentação enviada dentro do Prazo para Envio dos documentos 
1ª Etapa Análise Documental. Experiência comprovada em 
conformidade com o Edital. Candidato(a) habilitado(a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


