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Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 01/2022 
Projeto ALI – Produtividade e ALI – Transformação Digital - Bolsista de 

Extensão Tecnológica 11/06/2022 
Resultado da Análise dos Recursos contra o Resultado da 1ª Etapa Análise Curricular e 

Documental, publicado em 16/07/2022 

 

 

Recursos Procedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0203000147 
ALI PRODUTIVIDADE N4 01-

CENTRAL 

Documentação enviada dentro Prazo para Envio dos documentos 1ª 
Etapa Análise Curricular e Documental. Experiência comprovada em 
conformidade com o Edital. 

0203000163 
ALI PRODUTIVIDADE N4 01-

CENTRAL 
Pontuação atribuída. 

0203000176 
ALI PRODUTIVIDADE N4 01-

CENTRAL 

Documentação enviada dentro do Prazo para Envio dos documentos 1ª 
Etapa Análise Curricular e Documental. Experiência comprovada em 
conformidade com o Edital. 

0203000180 
ALI PRODUTIVIDADE N4 01-

CENTRAL 

Documentação enviada de email divergente da inscrição, porém dentro 
do Prazo para Envio dos documentos 1ª Etapa Análise Curricular e 
Documental. 

0203000216 
ALI PRODUTIVIDADE N4 01-

CENTRAL 

Documentação enviada dentro do Prazo para Envio dos documentos 1ª 
Etapa Análise Curricular e Documental. Experiência comprovada em 
conformidade com o Edital. 

0203000269 
ALI PRODUTIVIDADE N4 01-

CENTRAL 
Pontuação atribuída. 

0203000378 
ALI PRODUTIVIDADE N4 01-

CENTRAL 
Pontuação atribuída. 

203000387 
ALI PRODUTIVIDADE N4 01-

CENTRAL 

Documentação enviada dentro do Prazo para Envio dos documentos 1ª 
Etapa Análise Curricular e Documental. Experiência comprovada em 
conformidade com o Edital. 

0203000710 
ALI PRODUTIVIDADE N4 01-

CENTRAL 

Documentação enviada dentro do Prazo para Envio dos documentos 1ª 
Etapa Análise Curricular e Documental. Experiência comprovada em 
conformidade com o Edital. 

0203000125 
ALI PRODUTIVIDADE N4 02-

CENTRO LESTE 
Pontuação atribuída. 

0203000140 
ALI PRODUTIVIDADE N4 02-

CENTRO LESTE 
Pontuação atribuída. 

0203000337 
ALI PRODUTIVIDADE N4 03-

ENTORNO DO DF/NORDESTE 
Pontuação atribuída. 

0203000630 
ALI PRODUTIVIDADE N4 04-

METROPOLITANA 
Pontuação atribuída. 

0203000284 
ALI PRODUTIVIDADE N4 06-

OESTE 
Pontuação atribuída. 

 

Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0203000054 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4 01-CENTRAL  

A pontuação informada pela candidata é para o bolsista Orientador N6. 

0203000199 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4 01-CENTRAL  

Não enviou o Currículo, não atendendo ao exigido no Edital de Seleção de 
Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 01/2022 Projeto ALI – 
Produtividade e ALI – Transformação Digital - Bolsista de Extensão 
Tecnológica subitem 8.12. No ato da inscrição no Processo Seletivo deverá 
enviar para o email documentacao@concepcaoconcursos.com.br os 
seguintes documentos: Comprovação documentos gerais (cópias simples): 
"a) Currículo contendo dados pessoais, informações acadêmicas e 
experiência profissional, cursos complementares, proficiência em idiomas e 
publicações, semelhante ao modelo da plataforma Lattes;"  

0203000319 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 01-CENTRAL 

Experiência com tempo de serviço anterior a data de colação de grau e 
posterior com tempo de serviço inferior a seis meses, não atendendo ao 
exigido no Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 
01/2022 Projeto ALI – Produtividade e ALI – Transformação Digital - 
Bolsista de Extensão Tecnológica subitem 5.3.a.1. O candidato, deverá, 
obrigatoriamente: alínea "b) ter experiência como profissional de nível 
superior de pelo menos, 6 (seis) meses em gestão e/ou empreendedorismo 
e/ou inovação e/ou pequenos negócios e/ou outra área de atuação 
empresarial e/ou institucional;" 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0203000665 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 01-CENTRAL 
A pontuação informada pela candidata é para o bolsista Orientador N6. 

0203000722 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 01-CENTRAL 

Conforme Edital a pontuação somente será atribuída conforme 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): • Administração; • Ciência da 
Computação; • Ciências Contábeis; • Design; • Economia; • Engenharias. 

0203000872 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 01-CENTRAL 
Não serão aceitos documentos enviados posteriormente a data limite 
estabelecida em Edital. 

0203000816 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 02-CENTRO 
LESTE 

Experiência com tempo de serviço anterior a data de colação de grau, não 
atendendo ao exigido no Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação 
(BEI) nº 01/2022 Projeto ALI – Produtividade e ALI – Transformação Digital - 
Bolsista de Extensão Tecnológica subitem 5.3.a.1. O candidato, deverá, 
obrigatoriamente: alínea "b) ter experiência como profissional de nível 
superior de pelo menos, 6 (seis) meses em gestão e/ou empreendedorismo 
e/ou inovação e/ou pequenos negócios e/ou outra área de atuação 
empresarial e/ou institucional;" 

0203000080 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4 03-ENTORNO DO 

DF/NORDESTE 

Não Comprovou experiência como profissional de nível superior de pelo 
menos, 6 (seis) meses em gestão e/ou empreendedorismo e/ou inovação 
e/ou pequenos negócios e/ou outra área de atuação empresarial e/ou 
institucional na forma exigido no Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à 
Inovação (BEI) nº 01/2022 Projeto ALI – Produtividade e ALI – Transformação 
Digital - Bolsista de Extensão Tecnológica subitens 8.12. No ato da inscrição 
no Processo Seletivo deverá enviar para o email 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br os seguintes documentos: 
Comprovação documentos gerais (cópias simples):"c) COMPROVAÇÃO DE 
EXPERIÊNCIA, conforme definido no item 5. dos requisitos e condições de 
elegibilidade: 8.12.b.1. Declarações de comprovação de experiência em 
empresa. "a) No documento deverá constar as informações e CNPJ da 
empresa. Deve ser assinado, em caso de assinatura física, deve constar o 
carimbo da empresa ou assinatura eletrônica 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 e período.". "b) Será aceito 
como comprovante de experiência documento de carteira de trabalho, 
devidamente assinada.", "c) Para o candidato que atua ou atuou em empresa 
pública, sociedade de economia mista e órgãos públicos: Declaração ou 
certidão de tempo de serviço que informe o período e a espécie do serviço 
realizado, ACRESCIDA de cópia simples da nomeação no Diário Oficial da 
União, ou do Estado ou do Município." Observação: Não serão consideradas 
como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de 
serviços como voluntário. 8.12.b.2. Declaração de Bolsista Extensão País (EXP-
SB) – Agente Local de Inovação (ALI) - No caso de candidato que já atuou 
como Agente Local de Inovação (ALI) a documentação comprobatória deverá 
ser solicitada ao Cnpq, caso tenha atuado como Bolsista de Estímulo à 
Inovação (BEI), e/ou;, 8.12.b.3. Declaração de experiência como empresário – 
Para o candidato que atua ou atuou como proprietário ou sócio de 
empresa/instituição privada fornecer Contrato social ou Requerimento do 
empresário ou certificado MEI (Microempreendedor individual) da instituição 
e cartão CNPJ.  

0203000868 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 04-
METROPOLITANA 

Experiência com tempo de serviço anterior a data de colação de grau, não 
atendendo ao exigido no Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação 
(BEI) nº 01/2022 Projeto ALI – Produtividade e ALI – Transformação Digital - 
Bolsista de Extensão Tecnológica subitem 5.3.a.1. O candidato, deverá, 
obrigatoriamente: alínea "b) ter experiência como profissional de nível 
superior de pelo menos, 6 (seis) meses em gestão e/ou empreendedorismo 
e/ou inovação e/ou pequenos negócios e/ou outra área de atuação 
empresarial e/ou institucional;" 
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0203000117 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 04-
METROPOLITANA 

Enviou somente o Comprovante de residência e documento com foto. Não 
enviou Diploma ou Declaração/Certificado de conclusão de nível superior, 
não enviou as declarações (anexos) e não comprovou experiência 
profissional, não atendendo ao exigido no Edital de Seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação (BEI) nº 01/2022 Projeto ALI – Produtividade e ALI – 
Transformação Digital - Bolsista de Extensão Tecnológica subitens 8.12. No 
ato da inscrição no Processo Seletivo deverá enviar para o email 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br os seguintes documentos: 
Comprovação documentos gerais (cópias simples):"c) Comprovante de 
residência (conta de água, luz, telefone) e/ou carta de compromisso de 
mudança no anexo III.", COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA, conforme definido 
no item 5. dos requisitos e condições de elegibilidade: 8.12.b.1. Declarações 
de comprovação de experiência em empresa. "a) No documento deverá 
constar as informações e CNPJ da empresa. Deve ser assinado, em caso de 
assinatura física, deve constar o carimbo da empresa ou assinatura eletrônica 
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 e 
período.". "b) Será aceito como comprovante de experiência documento de 
carteira de trabalho, devidamente assinada.", "c) Para o candidato que atua 
ou atuou em empresa pública, sociedade de economia mista e órgãos 
públicos: Declaração ou certidão de tempo de serviço que informe o período 
e a espécie do serviço realizado, ACRESCIDA de cópia simples da nomeação 
no Diário Oficial da União, ou do Estado ou do Município." Observação: Não 
serão consideradas como experiência as atividades de: estágio, monitoria ou 
prestação de serviços como voluntário. 8.12.b.2. Declaração de Bolsista 
Extensão País (EXP-SB) – Agente Local de Inovação (ALI) - No caso de 
candidato que já atuou como Agente Local de Inovação (ALI) a documentação 
comprobatória deverá ser solicitada ao Cnpq, caso tenha atuado como 
Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI), e/ou;, 8.12.b.3. Declaração de 
experiência como empresário – Para o candidato que atua ou atuou como 
proprietário ou sócio de empresa/instituição privada fornecer Contrato social 
ou Requerimento do empresário ou certificado MEI (Microempreendedor 
individual) da instituição e cartão CNPJ. Comprovação de escolaridade (cópias 
simples) "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." e g) Comprovação de 
escolaridade (cópias simples) "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." 

0203000151 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 06-OESTE 

Conforme Edital a pontuação somente será atribuída conforme 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): • Administração; • Ciência da 
Computação; • Ciências Contábeis; • Design; • Economia; • Engenharias. 

0203000059 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 07-SUDOESTE 

Experiências apresentadas anterior a colação de grau, não atendendo ao 
exigido no Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 
01/2022 Projeto ALI – Produtividade e ALI – Transformação Digital - Bolsista 
de Extensão Tecnológica subitem 5.3.a.1. O candidato, deverá, 
obrigatoriamente: "b) ter experiência como profissional de nível superior de 
pelo menos, 6 (seis) meses em gestão e/ou empreendedorismo e/ou 
inovação e/ou pequenos negócios e/ou outra área de atuação empresarial 
e/ou institucional;" 

0203000182 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 07-SUDOESTE 

Conforme Edital a pontuação somente será atribuída conforme 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): • Administração; • Ciência da 
Computação; • Ciências Contábeis; • Design; • Economia; • Engenharias. 
A pontuação informada pela candidata é para o bolsista Orientador N6. 

0203000380 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 07-SUDOESTE 
Não serão aceitos documentos enviados posteriormente a data limite 
estabelecida em Edital. 
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0203000830 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 08-SUL 

Conforme Edital a pontuação somente será atribuída conforme 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): • Administração; • Ciência da 
Computação; • Ciências Contábeis; • Design; • Economia; • Engenharias. 
 

0203000668 
ORIENTADOR N6 01-

UADR 
O resultado da 1ª Etapa Análise Curricular Documental foi dos candidatos N4. 
Os candidatos a bolsista N6-Orientadorainda não foi divulgada. 

 
 
 
 
 
 


