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Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 

Projeto ALI – Rural - Bolsista de Extensão Tecnológica 
07/06/2022  

Resultado da Análise dos Recursos contra o Resulta da 1ª Etapa – Análise Documental, 
publicado em 28/07/2022 

 

 

Recursos Procedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0201004225 
ALI RURAL N4-02 
- BAURU 

Documentação enviada dentro do Prazo para Envio dos 
documentos 1ª Etapa Análise Documental. Experiência 
comprovada em conformidade com o Edital. Candidato(a) 
habilitado(a). Pontuação atribuída 2,0. 

0201003904 
ALI RURAL N4-02 
- BAURU 

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

0201001017 
ALI RURAL N4-09 
- SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS 

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

0201004298 
ALI RURAL N4-09 
- SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS 

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

0201005579 
ALI RURAL N4-09 
- SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS 

Documentação enviada dentro do Prazo para Envio dos 
documentos 1ª Etapa Análise Documental. Experiência 
comprovada em conformidade com o Edital. Candidato(a) 
habilitado(a). Pontuação atribuída 2,0. 

0201003815 
ALI RURAL N4-10 
- SOROCABA 

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

0201000105 
ALI RURAL N4-12 
- ARAÇATUBA 

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

0201000001 
ALI RURAL N4-14 
- FRANCA 

Documentação enviada dentro do Prazo para Envio dos 
documentos 1ª Etapa Análise Documental. Experiência 
comprovada em conformidade com o Edital. Candidato(a) 
habilitado(a). Pontuação atribuída 2,0. 

0201004663 
ALI RURAL N4-14 
- FRANCA 

Pontuação atribuída 2,0. 

0201004593 
ALI RURAL N4-16 
- MARÍLIA 

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

0201005314 
ALI RURAL N4-17 
- PIRACICABA 

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

0201003494 
ALI RURAL N4-18 
- PRESIDENTE 
PRUDENTE 

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

Inscrição Código Procedimento 

0201003666 
ALI RURAL N4-18 
- PRESIDENTE 
PRUDENTE 

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

0201002542 
ALI RURAL N4-18 
- PRESIDENTE 
PRUDENTE 

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

0201003765 
ALI RURAL N4-19 
- SÃO CARLOS 

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

0201003179 
ALI RURAL N4-19 
- SÃO CARLOS 

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

0201004690 
ALI RURAL N4-19 
- SÃO CARLOS 

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

0201005634 
ALI RURAL N4-19 
- SÃO CARLOS 

Documentação enviada dentro do Prazo para Envio dos 
documentos 1ª Etapa Análise Documental. Experiência 
comprovada em conformidade com o Edital. Candidato(a) 
habilitado(a). Pontuação atribuída 2,0. 

0201003800 
ALI RURAL N4-21 
- BOTUCATU 

Documentação enviada dentro do Prazo para Envio dos 
documentos 1ª Etapa Análise Documental. Experiência 
comprovada em conformidade com o Edital. Candidato(a) 
habilitado(a). Pontuação atribuída 2,0. 

0201004821 
ALI RURAL N4-21 
- BOTUCATU 

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

0201002600 
ALI RURAL N4-21 
- BOTUCATU 

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

0201005266 
ALI RURAL N4-21 
- BOTUCATU 

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

0201003369 
ALI RURAL N4-24 
- SÃO JOÃO DA 
BOA VISTA 

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

0201003527 
ALI RURAL N4-26 
- VALE DO 
RIBEIRA 

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

0201000196 
ALI RURAL N4-26 
- VALE DO 
RIBEIRA 

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

0201005578 
ALI RURAL N4-26 
- VALE DO 
RIBEIRA 

Documentação enviada dentro do Prazo para Envio dos 
documentos 1ª Etapa Análise Documental. Experiência 
comprovada em conformidade com o Edital. Candidato(a) 
habilitado(a). Pontuação atribuída 2,0. 

0201001399 
ALI RURAL N4-27 
- VOTUPORANGA 

Documentação enviada dentro do Prazo para Envio dos 
documentos 1ª Etapa Análise Documental. Experiência 
comprovada em conformidade com o Edital. Candidato(a) 
habilitado(a). Pontuação atribuída 2,0. 

0201001622 ALI RURAL 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). 

0201001521 ALI RURAL 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). 

0201000131 ALI RURAL 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). 

0201003751 ALI RURAL 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). 

0201003374 ALI RURAL 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). 

0201003155 ALI RURAL 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). 

0201003178 ALI RURAL 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). 
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Recursos Procedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0201004437 
ALI RURAL 
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). 

0201004826 
ALI RURAL 
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). 

0201004834 
ALI RURAL 
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). 

0201004913 
ALI RURAL 
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). 

0201004881 
ALI RURAL 
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). 

0201004699 
ALI RURAL 
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). 

0201004645 
ALI RURAL 
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). 

0201005580 
ALI RURAL 
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). 

0201005637 
ALI RURAL 
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). 

0201005109 
ALI RURAL 
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). 

0201005193 
ALI RURAL 
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). 

0201004966 
ALI RURAL 
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). 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0201003233 
ALI RURAL N4-01 
- BAIXADA 
SANTISTA 

Candidata consta como habilitada no Resultado da 1ª Etapa – 
Análise Documental, publicado em 22/07/2022. Conforme Edital 
045/2022 subitem 9.3.1.ETAPA 1: Análise Documental – de 
caráter eliminatório alínea “f” Para graduação nas áreas de 
conhecimento abaixo relacionadas serão somados 2 pontos à 
nota da 1ª Etapa, desde que o candidato não ultrapasse a 

pontuação máxima de 100 (cem pontos): • Engenharia 

Agronômica • Engenharia Florestal • Engenharia de Alimentos • 

Engenharia de Pesca • Medicina Veterinária • Zootecnia•Gestão 

do Agronegócio ou áreas afins • Tecnólogo em Agronegócio • 
Tecnólogo em Alimentos 

0201000063 
ALI RURAL N4-02 
- BAURU 

Documentação,não enviada, conforme exigido no Edital de 
Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 – 
AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO 1ª Etapa: Análise Curricular e 
Documental – de caráter eliminatório e classificatório 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. 

0201001297 
ALI RURAL N4-02 
- BAURU 

Não enviou Diploma ou Certificado/Declaração de curso de 
graduação, não atendendo ao Edital de Seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - 
Bolsista de Extensão Tecnológica subitens "5.3.1.1. O candidato, 
deverá, obrigatoriamente: a) ter formação acadêmica, em nível 
de graduação, em um dos seguintes cursos de graduação: 
graduado em engenharia agronômica, engenharia florestal, 
engenharia de alimentos, engenharia de pesca, medicina 
veterinária, zootecnia, gestão do agronegócio, tecnólogo em 
agronegócio, tecnólogo em alimentos ou áreas afins das ciências 
agrárias ou dos alimentos, ou em outros cursos de graduação 
não listados aqui, compatíveis às áreas de conhecimento de 
Agronegócios. O curso necessariamente deverá estar 
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)." e 8.10.3. 
COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE (cópias simples) alínea "a) 
Diploma de graduação (frente e verso) ou Declaração/ 
Certificado de Conclusão do Curso Superior em que conste a data 
de Colação de Grau, para os candidatos do nível N4 e N6." Não 
serão aceitos documentos enviados posteriormente conforme 
subitem 9.3.1. ETAPA 1: Análise Documental – de caráter 
eliminatório alínea “c” não será permitida a inserção e/ou 
alteração de documentos enviados para o email 
documentacao_sebraesp@concepcaoconcursos.com.br após o 
encerramento do prazo de inscrição definido neste Edital. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0201000920 
ALI RURAL N4-04 
- CAPITAL SUL 

Diploma de graduação não atende ao Edital de Seleção de 
Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – 
Rural - Bolsista de Extensão Tecnológica subitens "5.3.1.1. O 
candidato, deverá, obrigatoriamente: a) ter formação 
acadêmica, em nível de graduação, em um dos seguintes cursos 
de graduação: graduado em engenharia agronômica, engenharia 
florestal, engenharia de alimentos, engenharia de pesca, 
medicina veterinária, zootecnia, gestão do agronegócio, 
tecnólogo em agronegócio, tecnólogo em alimentos ou áreas 
afins das ciências agrárias ou dos alimentos, ou em outros cursos 
de graduação não listados aqui, compatíveis às áreas de 
conhecimento de Agronegócios. O curso necessariamente 
deverá estar reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)." 

0201004825 
ALI RURAL N4-06 
- OSASCO 

Diploma de graduação não atende ao Edital de Seleção de 
Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – 
Rural - Bolsista de Extensão Tecnológica subitens "5.3.1.1. O 
candidato, deverá, obrigatoriamente: a) ter formação 
acadêmica, em nível de graduação, em um dos seguintes cursos 
de graduação: graduado em engenharia agronômica, engenharia 
florestal, engenharia de alimentos, engenharia de pesca, 
medicina veterinária, zootecnia, gestão do agronegócio, 
tecnólogo em agronegócio, tecnólogo em alimentos ou áreas 
afins das ciências agrárias ou dos alimentos, ou em outros cursos 
de graduação não listados aqui, compatíveis às áreas de 
conhecimento de Agronegócios. O curso necessariamente 
deverá estar reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)." 

0201003421 
ALI RURAL N4-06 
- OSASCO 

Não enviou Diploma ou Certificado/Declaração de conclusão de 
curso, não atendendo ao Edital de Seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - 
Bolsista de Extensão Tecnológica subitem 8.10.3. 
COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE (cópias simples) alínea "a) 
Diploma de graduação (frente e verso) ou Declaração/ 
Certificado de Conclusão do Curso Superior em que conste a data 
de Colação de Grau, para os candidatos do nível N4 e N6." 

0201004158 
ALI RURAL N4-07 
- RIBEIRÃO 
PRETO 

Diploma de graduação não atende ao Edital de Seleção de 
Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – 
Rural - Bolsista de Extensão Tecnológica subitens "5.3.1.1. O 
candidato, deverá, obrigatoriamente: a) ter formação 
acadêmica, em nível de graduação, em um dos seguintes cursos 
de graduação: graduado em engenharia agronômica, engenharia 
florestal, engenharia de alimentos, engenharia de pesca, 
medicina veterinária, zootecnia, gestão do agronegócio, 
tecnólogo em agronegócio, tecnólogo em alimentos ou áreas 
afins das ciências agrárias ou dos alimentos, ou em outros cursos 
de graduação não listados aqui, compatíveis às áreas de 
conhecimento de Agronegócios. O curso necessariamente 
deverá estar reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)." 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0201005116 
ALI RURAL N4-07 
- RIBEIRÃO 
PRETO 

Não é mais permitido a alteração da inscrição. 

0201000009 
ALI RURAL N4-08 
- SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

Não serão aceitos documentos enviados posteriormente conforme 
subitem 9.3.1. ETAPA 1: Análise Documental – de caráter eliminatório 
alínea “c” não será permitida a inserção e/ou alteração de 
documentos enviados para o email 
documentacao_sebraesp@concepcaoconcursos.com.br após o 
encerramento do prazo de inscrição definido neste Edital. 

0201000322 
ALI RURAL N4-10 
- SOROCABA 

Candidata consta como habilitada no Resultado da 1ª Etapa – Análise 
Documental, publicado em 22/07/2022. 

0201000872 
ALI RURAL N4-10 
- SOROCABA 

Diploma de graduação não atende ao Edital de Seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - Bolsista 
de Extensão Tecnológica subitens "5.3.1.1. O candidato, deverá, 
obrigatoriamente: a) ter formação acadêmica, em nível de 
graduação, em um dos seguintes cursos de graduação: graduado em 
engenharia agronômica, engenharia florestal, engenharia de 
alimentos, engenharia de pesca, medicina veterinária, zootecnia, 
gestão do agronegócio, tecnólogo em agronegócio, tecnólogo em 
alimentos ou áreas afins das ciências agrárias ou dos alimentos, ou 
em outros cursos de graduação não listados aqui, compatíveis às 
áreas de conhecimento de Agronegócios. O curso necessariamente 
deverá estar reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)." 

0201000341 
ALI RURAL N4-11 
- ALTO TIETÊ 

Candidata não questiona o Resultado. Solicitação de alteração de 
email. 

0201005292 
ALI RURAL N4-12 
- ARAÇATUBA 

Candidato enviou para o email 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br, porém os arquivos 
enviados são do Processo Seletivo Sebrae/RR. 

0201004809 
ALI RURAL N4-15 
- JUNDIA 

Não enviou Diploma ou Certificado/Declaração de conclusão de curso, 
não atendendo ao Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação 
(BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - Bolsista de Extensão Tecnológica 
subitem 8.10.3. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE (cópias simples) 
alínea "a) Diploma de graduação (frente e verso) ou Declaração/ 
Certificado de Conclusão do Curso Superior em que conste a data de 
Colação de Grau, para os candidatos do nível N4 e N6." 

0201000642 
ALI RURAL N4-15 
- JUNDIAÍ 

Diploma de graduação não atende ao Edital de Seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - Bolsista 
de Extensão Tecnológica subitens "5.3.1.1. O candidato, deverá, 
obrigatoriamente: a) ter formação acadêmica, em nível de 
graduação, em um dos seguintes cursos de graduação: graduado em 
engenharia agronômica, engenharia florestal, engenharia de 
alimentos, engenharia de pesca, medicina veterinária, zootecnia, 
gestão do agronegócio, tecnólogo em agronegócio, tecnólogo em 
alimentos ou áreas afins das ciências agrárias ou dos alimentos, ou 
em outros cursos de graduação não listados aqui, compatíveis às 
áreas de conhecimento de Agronegócios. O curso necessariamente 
deverá estar reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)." 

mailto:documentacao@concepcaoconcursos.com.br
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0201005649 
ALI RURAL N4-19 
- SÃO CARLOS 

Não enviou Diploma ou Certificado/Declaração de conclusão de curso, 
não atendendo ao Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação 
(BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - Bolsista de Extensão Tecnológica 
subitem 8.10.3. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE (cópias simples) 
alínea "a) Diploma de graduação (frente e verso) ou Declaração/ 
Certificado de Conclusão do Curso Superior em que conste a data de 
Colação de Grau, para os candidatos do nível N4 e N6." 

0201005609 
ALI RURAL N4-20 
- BARRETOS 

Diploma de graduação não atende ao Edital de Seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - Bolsista de 
Extensão Tecnológica subitens "5.3.1.1. O candidato, deverá, 
obrigatoriamente: a) ter formação acadêmica, em nível de graduação, 
em um dos seguintes cursos de graduação: graduado em engenharia 
agronômica, engenharia florestal, engenharia de alimentos, engenharia 
de pesca, medicina veterinária, zootecnia, gestão do agronegócio, 
tecnólogo em agronegócio, tecnólogo em alimentos ou áreas afins das 
ciências agrárias ou dos alimentos, ou em outros cursos de graduação 
não listados aqui, compatíveis às áreas de conhecimento de 
Agronegócios. O curso necessariamente deverá estar reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC)." 

0201003314 
ALI RURAL N4-20 
- BARRETOS 

Documentação,não enviada, conforme exigido no Edital de Seleção de 
Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 – AGENTES LOCAIS DE 
INOVAÇÃO 1ª Etapa: Análise Curricular e Documental – de caráter 
eliminatório e classificatório 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. Não serão 
aceitos documentos enviados posteriormente conforme subitem 9.3.1. 
ETAPA 1: Análise Documental – de caráter eliminatório alínea “c” não 
será permitida a inserção e/ou alteração de documentos enviados para 
o email documentacao_sebraesp@concepcaoconcursos.com.br após o 
encerramento do prazo de inscrição definido neste Edital. 

0201005537 
ALI RURAL N4-21 
- BOTUCATU 

Não enviou Diploma ou Certificado/Declaração de conclusão de 
curso, não atendendo ao Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à 
Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - Bolsista de Extensão 
Tecnológica subitem 8.10.3. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE 
(cópias simples) alínea "a) Diploma de graduação (frente e verso) ou 
Declaração/ Certificado de Conclusão do Curso Superior em que 
conste a data de Colação de Grau, para os candidatos do nível N4 e 
N6.". Não serão aceitos documentos enviados posteriormente 
conforme subitem 9.3.1. ETAPA 1: Análise Documental – de caráter 
eliminatório alínea “c” não será permitida a inserção e/ou alteração 
de documentos enviados para o email 
documentacao_sebraesp@concepcaoconcursos.com.br após o 
encerramento do prazo de inscrição definido neste Edital. 
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0201002615 
ALI RURAL N4-22 
- 
GUARATINGUETÁ 

Não enviou Diploma ou Certificado/Declaração de conclusão de curso, 
não atendendo ao Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação 
(BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - Bolsista de Extensão Tecnológica 
subitem 8.10.3. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE (cópias simples) 
alínea "a) Diploma de graduação (frente e verso) ou Declaração/ 
Certificado de Conclusão do Curso Superior em que conste a data de 
Colação de Grau, para os candidatos do nível N4 e N6.". Não serão 
aceitos documentos enviados posteriormente conforme subitem 9.3.1. 
ETAPA 1: Análise Documental – de caráter eliminatório alínea “c” não 
será permitida a inserção e/ou alteração de documentos enviados para 
o email documentacao_sebraesp@concepcaoconcursos.com.br após o 
encerramento do prazo de inscrição definido neste Edital. 

0201003638 
ALI RURAL N4-22 
- 
GUARATINGUETÁ 

Documentação,não enviada, conforme exigido no Edital de Seleção de 
Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 – AGENTES LOCAIS DE 
INOVAÇÃO 1ª Etapa: Análise Curricular e Documental – de caráter 
eliminatório e classificatório 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. Não serão 
aceitos documentos enviados posteriormente conforme subitem 9.3.1. 
ETAPA 1: Análise Documental – de caráter eliminatório alínea “c” não 
será permitida a inserção e/ou alteração de documentos enviados para 
o email documentacao_sebraesp@concepcaoconcursos.com.br após o 
encerramento do prazo de inscrição definido neste Edital. 

0201003122 
ALI RURAL N4-23 
- OURINHOS 

Candidato consta como habilitada no Resultado da 1ª Etapa – Análise 
Documental, publicado em 22/07/2022 

0201004356 
ALI RURAL N4-23 
- OURINHOS 

Diploma de graduação não atende ao Edital de Seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - Bolsista de 
Extensão Tecnológica subitens "5.3.1.1. O candidato, deverá, 
obrigatoriamente: a) ter formação acadêmica, em nível de graduação, 
em um dos seguintes cursos de graduação: graduado em engenharia 
agronômica, engenharia florestal, engenharia de alimentos, engenharia 
de pesca, medicina veterinária, zootecnia, gestão do agronegócio, 
tecnólogo em agronegócio, tecnólogo em alimentos ou áreas afins das 
ciências agrárias ou dos alimentos, ou em outros cursos de graduação 
não listados aqui, compatíveis às áreas de conhecimento de 
Agronegócios. O curso necessariamente deverá estar reconhecido pelo 
Ministério da Educação (MEC)." 
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0201001404 
ALI RURAL N4-23 
- OURINHOS 

Não enviou Diploma ou Certificado/Declaração de conclusão de 
curso, não atendendo ao Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à 
Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - Bolsista de Extensão 
Tecnológica subitem 8.10.3. COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE 
(cópias simples) alínea "a) Diploma de graduação (frente e verso) ou 
Declaração/ Certificado de Conclusão do Curso Superior em que 
conste a data de Colação de Grau, para os candidatos do nível N4 e 
N6.". Não serão aceitos documentos enviados posteriormente 
conforme subitem 9.3.1. ETAPA 1: Análise Documental – de caráter 
eliminatório alínea “c” não será permitida a inserção e/ou alteração 
de documentos enviados para o email 
documentacao_sebraesp@concepcaoconcursos.com.br após o 
encerramento do prazo de inscrição definido neste Edital. 

0201005591 
ALI RURAL N4-23 
- OURINHOS 

Diploma de graduação não atende ao Edital de Seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - Bolsista 
de Extensão Tecnológica subitens "5.3.1.1. O candidato, deverá, 
obrigatoriamente: a) ter formação acadêmica, em nível de 
graduação, em um dos seguintes cursos de graduação: graduado em 
engenharia agronômica, engenharia florestal, engenharia de 
alimentos, engenharia de pesca, medicina veterinária, zootecnia, 
gestão do agronegócio, tecnólogo em agronegócio, tecnólogo em 
alimentos ou áreas afins das ciências agrárias ou dos alimentos, ou 
em outros cursos de graduação não listados aqui, compatíveis às 
áreas de conhecimento de Agronegócios. O curso necessariamente 
deverá estar reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)." 

0201001683 
ALI RURAL N4-24 
- SÃO JOÃO DA 
BOA VISTA 

Não serão aceitos documentos enviados posteriormente conforme 
subitem 9.3.1. ETAPA 1: Análise Documental – de caráter eliminatório 
alínea “c” não será permitida a inserção e/ou alteração de 
documentos enviados para o email 
documentacao_sebraesp@concepcaoconcursos.com.br após o 
encerramento do prazo de inscrição definido neste Edital. 

0201001663 
ALI RURAL N4-24 
- SÃO JOÃO DA 
BOA VISTA 

Diploma de graduação não atende ao Edital de Seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - Bolsista 
de Extensão Tecnológica subitens "5.3.1.1. O candidato, deverá, 
obrigatoriamente: a) ter formação acadêmica, em nível de 
graduação, em um dos seguintes cursos de graduação: graduado em 
engenharia agronômica, engenharia florestal, engenharia de 
alimentos, engenharia de pesca, medicina veterinária, zootecnia, 
gestão do agronegócio, tecnólogo em agronegócio, tecnólogo em 
alimentos ou áreas afins das ciências agrárias ou dos alimentos, ou 
em outros cursos de graduação não listados aqui, compatíveis às 
áreas de conhecimento de Agronegócios. O curso necessariamente 
deverá estar reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC)." 
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0201001861 ALI RURAL 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.  

0201000243 ALI RURAL N6-01 

Apresentou Carteira de Trabalho ão comprovou Experiência como 
profissional de nível superior de, no mínimo, 6 (seis) meses, em 
atividades práticas relacionadas à projetos de pesquisa agropecuárias 
e/ou desenvolvimento rural no Brasil e/ou com pequenos produtores 
rurais ou MPEs. 8.10.2. COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA, conforme 
definido no item 5. dos requisitos e condições de elegibilidade:  
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.  

0201000025 ALI RURAL 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. 

0201000406 ALI RURAL 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. 

0201003528 ALI RURAL 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. 

0201003497 ALI RURAL 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. 

0201003320 ALI RURAL 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. 

0201002917 ALI RURAL 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. 
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0201004399 ALI RURAL 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. 

0201004239 ALI RURAL N6-01 

Pós-graduação não atende ao Edital de Seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - Bolsista 
de Extensão Tecnológica subitens "5.3.2.1. O candidato, deverá, 
obrigatoriamente: a) ter formação acadêmica, em nível de pós-
graduação, na área de ciências agrárias ou afins, em curso 
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). 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. 

0201004028 ALI RURAL 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. 

0201004038 ALI RURAL 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. Não serão aceitos documentos enviados 
posteriormente conforme subitem 9.3.1. ETAPA 1: Análise 
Documental – de caráter eliminatório alínea “c” não será permitida a 
inserção e/ou alteração de documentos enviados para o email 
documentacao_sebraesp@concepcaoconcursos.com.br após o 
encerramento do prazo de inscrição definido neste Edital. 

0201004952 ALI RURAL 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. 

0201005497 ALI RURAL 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. 
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0201005472 ALI RURAL N6-01 

Não comprovou Experiência como profissional de nível superior de, 
no mínimo, 6 (seis) meses, em atividades práticas relacionadas à 
projetos de pesquisa agropecuárias e/ou desenvolvimento rural no 
Brasil e/ou com pequenos produtores rurais ou MPEs. 8.10.2. 
COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA, conforme definido no item 5. dos 
requisitos e condições de elegibilidade. 

0201005611 ALI RURAL 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. 

0201005298 ALI RURAL N6-01 

Pós-graduação não atende ao Edital de Seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 - Projeto ALI – Rural - Bolsista 
de Extensão Tecnológica subitens "5.3.2.1. O candidato, deverá, 
obrigatoriamente: a) ter formação acadêmica, em nível de pós-
graduação, na área de ciências agrárias ou afins, em curso 
reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). 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. 

0201005362 ALI RURAL N6-01 

Não comprovou Experiência como profissional de nível superior de, 
no mínimo, 6 (seis) meses, em atividades práticas relacionadas à 
projetos de pesquisa agropecuárias e/ou desenvolvimento rural no 
Brasil e/ou com pequenos produtores rurais ou MPEs. 8.10.2. 
COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA, conforme definido no item 5. dos 
requisitos e condições de elegibilidade. 

 


