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Recursos Improcedentes 

Inscrição Bolsista Procedimento 

0203000052 
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 

0203000062 
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 

0203000133 
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. 

0203000051 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 05-NORTE 

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. 

0203000182 
ALI PRODUTIVIDADE 

N4 07-SUDOESTE 

A prova continua valenda 70,0 pontos. Porém 
quem tinha errado a questão, tem a pontuação 
atribuída 

 
 
 
 


