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 contra o resultado da Avaliação de Conhecimentso publicado em 18/07/2021 
 

 
Inscrição Bolsista Procedimento 

 
0203000180 ALI PRODUTIVIDADE N4 01-

CENTRAL 
Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000220 ALI PRODUTIVIDADE N4 01-
CENTRAL 
 

Fora do contexto 

0203000268 ALI PRODUTIVIDADE N4 01-
CENTRAL 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000352 ALI PRODUTIVIDADE N4 01-
CENTRAL 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000665 ALI PRODUTIVIDADE N4 01-
CENTRAL 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000710 ALI PRODUTIVIDADE N4 01-
CENTRAL 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000713 ALI PRODUTIVIDADE N4 02-
CENTRO LESTE 
 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000026 ALI PRODUTIVIDADE N4 03-
ENTORNO DO DF/NORDESTE 
 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000372 ALI PRODUTIVIDADE N4 03-
ENTORNO DO DF/NORDESTE 
 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000641 ALI PRODUTIVIDADE N4 04-
METROPOLITANA 
 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 
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                             contra o resultado da Avaliação de Conhecimentso publicado em 18/07/2021 
                               
 

Inscrição Bolsista Procedimento 
 

0203000452 ALI PRODUTIVIDADE N4 04-
METROPOLITANA 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000151 ALI PRODUTIVIDADE N4 06-
OESTE  

Fora do contexto 

0203000126 ALI PRODUTIVIDADE N4 07-
SUDOESTE 
 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000310 ALI PRODUTIVIDADE N4 07-
SUDOESTE 
 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000579 ALI PRODUTIVIDADE N4 08-
SUL 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000571 ALI PRODUTIVIDADE N4 08-
SUL 
 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000007 ALI PRODUTIVIDADE N4 08-
SUL 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000262 ALI TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL N4 01-CENTRAL 
 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

0203000739 ALI TRANSFORMAÇÃO 
DIGITAL N4 01-CENTRAL 
 

Conforme Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 
nº 01/2022 Será eliminado do processo seletivo o candidato que não 
obtiver um mínimo de 60% de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas estabelecido na 
prova discursiva ao padrão mínimo de 20 (vinte) e máximo de 40 
(quarenta) linhas na prova discursiva. 

 
 


