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Recursos Procedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0200000092 
ALI ECOSSISTEMA 

DE INOVAÇÃO 
04.A 

Pontuação corrigida para 15,0. 

0200000181 
ALI EDUCAÇÃO 

EMPREENDEDORA 
05.A 

Documentação enviada dentro do prazo estipulado no Edital. 
Situação alterada.  

0200000120 
ALI 

PRODUTIVIDADE 
02.F 

Pontuação corrigida para 15,0. 

0200000118 
ALI 

PRODUTIVIDADE 
02.G 

Pontuação corrigida para 15,0. 

0200000082 
ALI 

PRODUTIVIDADE 
02.G 

Documentação enviada dentro do prazo estipulado no Edital. 
Situação alterada. Pontuação 10,0. 

0200000135 ALI RURAL 03.A 
Documentação enviada dentro do prazo estipulado no Edital. 
Situação alterada. Pontuação 15,0. 

0200000031 ALI RURAL 03.I Pontuação corrigida para 15,0. 

0200000265 ALI RURAL 03.L 
Documentação enviada dentro do prazo estipulado no Edital. 
Situação alterada. Pontuação 10,0. 

 
Recurso Procedente em parte 
 

Inscrição Código Procedimento 

0200000296 
ALI 

PRODUTIVIDADE 
02.B 

Procedente em parte. Comprovação da experiência através da 
Declaração do ALI. Diploma de graduação pontuação mantida. 
Cada Edital contem suas regras específicas. Pontuação corrigida 
para 10,0. 

 
Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0200000333 
ALI EDUCAÇÃO 

EMPREENDEDORA 
05.A 

Documentação,não enviada, conforme exigido no Edital de 
Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 01/2022 
subitem 5.2.1. No ato da inscrição no Processo Seletivo o 
candidato deverá enviar para o e-mail 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br os seguintes 
documentos: 5.2.1.1 - Comprovação de documentos gerais 
(cópia digital do original em cores); 5.2.1.2 - Experiência 
profissional – por terceiros, conforme definido na descrição da 
vaga da modalidade escolhida: (Exceto ALI Rural); 5.2.1.3 - 
DECLARAÇÕES – próprio candidato; 5.2.1.4 - 
COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples). 

0200000340 
ALI PRODUTIVIDADE 

02.A 

Experiência apresentada não atende como profissional de nível 
superior de pelo menos 6 (seis) meses em gestão, 
transformação digital, inovação, gestão da qualidade e/ou 
gestão de pequenos negócios, lhe será atribuído 05 (cinco) 
pontos, quando da avaliação da análise curricular e documental. 
Pontuação mantida. 

0200000055 
ALI PRODUTIVIDADE 

02.A 

Graduação de Arquitetura não se enquadra na Engenharia. 
Pontuação mantida. 
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Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0200000159 
ALI PRODUTIVIDADE 

02.C 

Não são aceitos documentos enviados posteriormente a data 
estipulada. E a experiência enviada em CTPS não atende a 
forma de envio não atende o subitem 5.2.1.2 - Experiência 
profissional – por terceiros, conforme definido na descrição da 
vaga da modalidade escolhida: (Exceto ALI Rural) i. 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. 

0200000242 
ALI PRODUTIVIDADE 

02.D 

Não são aceitos documentos enviados posteriormente a data 
estipulada. E a experiência enviada em CTPS não atende a 
forma de envio não atende o subitem 5.2.1.2 - 5.2.1.2 - 
Experiência profissional – por terceiros, conforme definido na 
descrição da vaga da modalidade escolhida: (Exceto ALI Rural) 
i. 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. 

0200000243 
ALI PRODUTIVIDADE 

02.D 

Documentação,não enviada, conforme exigido no Edital de 
Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 01/2022 
subitem 5.2.1. No ato da inscrição no Processo Seletivo o 
candidato deverá enviar para o e-mail 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br os seguintes 
documentos: 5.2.1.1 - Comprovação de documentos gerais 
(cópia digital do original em cores); 5.2.1.2 - Experiência 
profissional – por terceiros, conforme definido na descrição da 
vaga da modalidade escolhida: (Exceto ALI Rural); 5.2.1.3 - 
DECLARAÇÕES – próprio candidato; 5.2.1.4 - 
COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples). Não são 
aceitos documentos enviados posteriormente a data estipulada. 

0200000323 
ALI PRODUTIVIDADE 

02.D 

Experiência enviada não atende na forma exigida no Edital de 
Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 01/2022 
subitem 5.2.1.2 - Experiência profissional – por terceiros, 
conforme definido na descrição da vaga da modalidade 
escolhida: (Exceto ALI Rural) i. 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 

0200000058 
ALI PRODUTIVIDADE 

02.E 

Candidato(a) não enviou Diploma de Graduação (frente e verso); 
Não enviou cópia de Documento de identificação com foto, 
descumprindo o exigido no Edital de Seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação (BEI) nº 001/2022 Programa de Bolsas da 
“REDE DE AGENTES SEBRAE” / SEBRAE-PB Item 5.2.1. e 
seus subitens e alíneas. Não são aceitos documentos enviados 
posteriormente a data estipulada. 

0200000289 
ALI PRODUTIVIDADE 

02.E 

Experiência enviada não atende na forma exigida no Edital de 
Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 01/2022 
subitem 5.2.1.2 - Experiência profissional – por terceiros, 
conforme definido na descrição da vaga da modalidade 
escolhida: (Exceto ALI Rural) i. 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. 

0200000008 
ALI PRODUTIVIDADE 

02.F 

Documentação,não enviada, conforme exigido no Edital de 
Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 01/2022 
subitem 5.2.1. No ato da inscrição no Processo Seletivo o 
candidato deverá enviar para o e-mail 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br os seguintes 
documentos: 5.2.1.1 - Comprovação de documentos gerais 
(cópia digital do original em cores); 5.2.1.2 - Experiência 
profissional – por terceiros, conforme definido na descrição da 
vaga da modalidade escolhida: (Exceto ALI Rural); 5.2.1.3 - 
DECLARAÇÕES – próprio candidato; 5.2.1.4 - 
COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples). 

0200000275 
JULIA GABRIELA 
RODRIGUES DE 

OLIVEIRA 
Não é contabilizado para pontuação. 

0200000070 ALI RURAL 03.A 

Experiência enviada não atende na forma exigida no Edital de 
Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 01/2022 
subitem  i. 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. 

0200000312 ALI RURAL 03.A 
O curso Técnico em Agropecuária não tem relação com o curso 
de Tecnologo. Pontuação mantida. 

0200000153 ALI RURAL 03.F 

Em consonância com o Edital subitem 2.2.3.1 alínea  
b) Caso o candidato comprove experiência como profissional de 
nível superior de, pelo menos 6 (seis) meses em gestão, 
transformação digital, inovação, pequenos negócios e/ou 
negócios rurais, lhe será atribuído 05 (cinco) pontos, quando da 
avaliação da análise curricular e documental.  

 
 



 Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 001/2022 Programa de Bolsas da 
“REDE DE AGENTES SEBRAE” / SEBRAE-PB Bolsas BET - Bolsista de Extensão Tecnológica 

e BIT – Bolsa de Inovação Territorial  
Resultado da Análise dos Recursos contrao Resultado da 1ª Etapa Análise Curricular e 

Documental, publicado em 08/07/2022 

 

 

 

Página 4 de 4  

 

Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0200000100 ALI RURAL 03.F 

Documentação,não enviada, conforme exigido no Edital de 
Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 01/2022 
subitem 5.2.1. No ato da inscrição no Processo Seletivo o 
candidato deverá enviar para o e-mail 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br os seguintes 
documentos: 5.2.1.1 - Comprovação de documentos gerais 
(cópia digital do original em cores); 5.2.1.2 - Experiência 
profissional – por terceiros, conforme definido na descrição da 
vaga da modalidade escolhida: (Exceto ALI Rural); 5.2.1.3 - 
DECLARAÇÕES – próprio candidato; 5.2.1.4 - 
COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples). Não são 
aceitos documentos enviados posteriormente a data estipulada. 

0200000293 ALI RURAL 03.F 
Não foi comprovado experiência. Não são aceitos documentos 
enviados posteriormente a data estipulada. 

0200000337 ALI RURAL 03.F 

Documentação,não enviada, conforme exigido no Edital de 
Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) 01/2022 
subitem 5.2.1. No ato da inscrição no Processo Seletivo o 
candidato deverá enviar para o e-mail 
documentacao@concepcaoconcursos.com.br os seguintes 
documentos: 5.2.1.1 - Comprovação de documentos gerais 
(cópia digital do original em cores); 5.2.1.2 - Experiência 
profissional – por terceiros, conforme definido na descrição da 
vaga da modalidade escolhida: (Exceto ALI Rural); 5.2.1.3 - 
DECLARAÇÕES – próprio candidato; 5.2.1.4 - 
COMPROVAÇÃO ESCOLARIDADE (cópias simples). 

 
 
 


