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Agente Local de Inovação - Ecossistema 
 
Recurso Procedente 
 

Inscrição Código Procedimento 

 
0196000033 

 

ALI - 
Ecossistema 

01.01 

Documentação enviada dentro do prazo estipulado no Cronograma 

Atualizado. 

 
Recurso Improcedente 
 

Inscrição Código Procedimento 

0196000338 
ALI - 

Ecossistema 
01.01 

Candidata apresetou uma certidão de contribuição que não atende na forma 
exigida ao Edital. E o período anterior a data da colação de grau. Não  
comprovou experiência como profissional de nível superior na forma exigida 
no Edital ALI - Ecossistemas nº 01/2022 subitem 6.2.1. Ter experiência 
como profissional de nível superior de, pelo menos, 6 (seis) meses em 
atividades práticas e ações de engajamento relacionadas a Ecossistemas 
de Inovação, gestão de comunidades, tecnologia, ou áreas relacionadas e  
item 9.INSCRIÇÕES - (I) COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS GERAIS 
(cópias simples) alínea (c) Experiência profissional, conforme definido na 
descrição da vaga escolhida: "Declarações de comprovação de experiência 
– deverão estar em papel timbrado da respectiva instituição (se não houver 
papel timbrado, no documento deverá constar o carimbo com o CNPJ da 
instituição). Deve ser assinado e identificado (nome legível da pessoa 
responsável por sua emissão, cargo que exerce e telefone de contato), 
comprovando que o trabalho foi executado pelo profissional candidato, 
indicando título do serviço prestado, período, quantidades e resultado 
obtido. Observação: Não serão consideradas como experiência as 
atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como voluntário."   
"(II) 

 

Agente Local de Inovação – Educação Empreendedora 
 
Recurso Procedente 
 

Inscrição Código Procedimento 

 
0196000377 

 

ALI - Educação 
Empreendedora 

01.08 

Documentação enviada dentro do prazo estipulado no Cronograma 

Atualizado. 

 

Agente Local de Inovação – Produtividade 
 
Recursos Procedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0196000763 
ALI - 

Produtividade 
01.01 

Documentação enviada dentro do prazo estipulado no Cronograma 
Atualizado. 

0196000297 
ALI - 

Produtividade 
01.01 

Declaração de experiência apresentada atende ao requisito exigido. 

0196000225 
ALI - 

Produtividade 
01.01 

Documentação enviada dentro do prazo estipulado no Cronograma 
Atualizado. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

 
0196000414 

 

ALI - 
Produtividade 

01.01 

Experiência apresentada sem assinatura e anterior a colação de grau 

(janeiro de 2021) e posterior a colação com tempo inferior (3meses), não 

atendendo ao exigido no Edital ALI - Produtividade nº 03/2022 subitem 

6.3.1. DO CANDIDATO BOLSISTA BET PRODUTIVIDADE – N4 6.3.1.1 

O candidato, deverá, obrigatoriamente: b) Ter experiência como 

profissional de nível superior de, pelo menos, 6 (seis) meses em gestão, 

empreendedorismo, inovação e/ou pequenos negócios; 

 
0196000504 

 

ALI - 
Produtividade 

01.01 

Documentação enviada em forma de Driver com acesso negado, não 
atendendo exigido no Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à 
Inovação (BEI) 03/2022 Projeto ALI - Produtividade – Bolsista de 
Extensão Tecnológica nº 03/2022 subitem 10.2.1. ETAPA 1: ANÁLISE 
DOCUMENTAL – de caráter eliminatório alínea "e" Os documentos 
devem ser enviados exclusivamente em arquivo formato PDF, não sendo 
aceito arquivos em imagem, compartilhados em OneDrive, Google Drive 
ou qualquer outra forma de compartilhamento. 

 
0196000022 

 

ALI - 
Produtividade 

01.01 

Todas experiências apresentadas anterior a colação de grau e posterior 
a colação com tempo inferior (2meses), não atendendo ao exigido no 
Edital ALI - Produtividade nº 03/2022 subitem 6.3.1. DO CANDIDATO 
BOLSISTA BET PRODUTIVIDADE – N4 6.3.1.1 O candidato, deverá, 
obrigatoriamente: b) Ter experiência como profissional de nível superior 
de, pelo menos, 6 (seis) meses em gestão, empreendedorismo, inovação 
e/ou pequenos negócios; 

0196000104 
ALI - 

Produtividade 
01.01 

Não serão aceitos documentos enviados posterior a data estipulada em 
cronograma. 

0196000255 
ALI - 

Produtividade 
01.05 

Documentação enviada em forma de Driver com acesso negado, não 
atendendo exigido no Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à 
Inovação (BEI) 03/2022 Projeto ALI - Produtividade – Bolsista de 
Extensão Tecnológica nº 03/2022 subitem 10.2.1. ETAPA 1: ANÁLISE 
DOCUMENTAL – de caráter eliminatório alínea "e" Os documentos 
devem ser enviados exclusivamente em arquivo formato PDF, não sendo 
aceito arquivos em imagem, compartilhados em OneDrive, Google Drive 
ou qualquer outra forma de compartilhamento. 

0196000299 
ALI - 

Produtividade 
01.07 

Não comprovou experiência profissional como exigido no Edital de 
Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 03/2022 Projeto ALI - 
Produtividade – Bolsista de Extensão Tecnológica nº 03/2022 subitem 
9.INSCRIÇÕES - (I) COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS GERAIS (cópias 
simples) - "(c) Experiência profissional, conforme definido na descrição 
da vaga escolhida: Declarações de comprovação de experiência – 
deverão estar em papel timbrado da respectiva instituição (se não houver 
papel timbrado, no documento deverá constar o carimbo com o CNPJ da 
instituição). Deve ser assinado e identificado (nome legível da pessoa 
responsável por sua emissão, cargo que exerce e telefone de contato), 
comprovando que o trabalho foi executado pelo profissional candidato, 
indicando título do serviço prestado, período, quantidades e resultado 
obtido." 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0196000361 
ALI - 

Produtividade 
01.09 

Não enviou o Diploma ou certificado de conclusão de curso, não enviou 
as declarações (anexos) e não comprovou experiência profissional na 
forma exigida no Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação 
(BEI) 02/2022 Projeto ALI – Educação Empreendedora - Bolsista de 
Inovação Territorial nº 02/2022 item 9.INSCRIÇÕES - (I) 
COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS GERAIS (cópias simples) alínea (c) 
Experiência profissional, conforme definido na descrição da vaga 
escolhida: "Declarações de comprovação de experiência – deverão estar 
em papel timbrado da respectiva instituição (se não houver papel 
timbrado, no documento deverá constar o carimbo com o CNPJ da 
instituição). Deve ser assinado e identificado (nome legível da pessoa 
responsável por sua emissão, cargo que exerce e telefone de contato), 
comprovando que o trabalho foi executado pelo profissional candidato, 
indicando título do serviço prestado, período, quantidades e resultado 
obtido. Observação: Não serão consideradas como experiência as 
atividades de: estágio, monitoria ou prestação de serviços como 
voluntário.", "(II) DECLARAÇÕES – próprio candidato (aceite eletrônico 
no ato da inscrição) alíneas a, b, c, d, e." e COMPROVAÇÃO 
ESCOLARIDADE (cópias simples) alínea "a) Diploma de graduação 
(frente e verso) ou Declaração/ Certificado de Conclusão de Curso 
Superior em que conste a data de Colação de Grau." 
Conforme Edital subitem 10.2.1 alínea b) Os candidatos que deixarem de 

atender a um dos requisitos, conforme item 6 deste edital, estarão 

eliminados, automaticamente, do processo seletivo.  

 

 
Agente Local de Inovação - Rural 
 
Recursos Procedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0196000503 
ALI - 
Rural 
03.03 

Documentação enviada dentro do prazo estipulado no Cronograma Atualizado. 

0196000129 
ALI - 
Rural 
03.07 

Documentação enviada dentro do prazo estipulado no Cronograma Atualizado. 

 
 
 


