
                                                                                          
 
 
 
 

Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/SC 
Edital / Comunicado 01/2020 - 10/08/2020 

2ª RETIFICAÇÃO em 20/08/2020 

Página 1 de 2 

 

No Comunicado 01/2020 publicado no dia 10 de agosto de 2020, onde se LÊ: 

2.1 Bolsista Agente Local de Inovação: 
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Outros 

 Possuir currículo cadastrado e atualizado na plataforma Lattes: 

- O cadastro do currículo na plataforma Lattes (CNPq) leva 24 
horas para ser homologado. 

- O currículo deverá estar atualizado há, no máximo, 1 mês da 
Análise Curricular e Documental. 

- Deve constar claramente a data de conclusão do curso de 
graduação (colação de grau). 

- O preenchimento de um novo currículo poderá ser feito no link 
http://lattes.cnpq.br/  

Observação: Dúvidas de preenchimento do currículo na plataforma Lattes:  

Consultar Portal do CNPq – “Arquivos de Ajuda”: 
http://ajuda.cnpq.br/index.php/P%C3%A1gina_principal ou entrar em contato 
com a Central de Atendimento do CNPq - Telefone: 0800 61 96 97 (segunda a 
sexta - 8h30 às 12h00 e 14h00 às 18h30). 

  

 

2.2. Bolsista Orientador: 
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Outros  Possuir currículo cadastrado e atualizado na 
plataforma Lattes (www.cnpq.br/lattes).  

 - O cadastro do currículo na plataforma Lattes (CNPq) leva 
24 horas para ser homologado. 

- O currículo deverá estar atualizado há, no máximo, 1 mês 
antes da Análise Curricular e Documental. 

 - Deve constar claramente a data de conclusão do curso de 
graduação. 

- O preenchimento de um novo currículo poderá ser feito no 
link http://lattes.cnpq.br/  

Observação: Dúvidas sobre o preenchimento – contatar 
atendimento do CNPq. 
Consultar Portal do CNPq – “Arquivos de Ajuda”: 

http://ajuda.cnpq.br/index.php/P%C3%A1gina_principal  ou   
entrar em contato com a Central de Atendimento do CNPq: 
 Telefone: 0800 61 96 97 (segunda a sexta - 8h30 às 

12h00 e 14h00 às 18h30). 

 

 
 

http://ajuda.cnpq.br/index.php/P%C3%A1gina_principal
file://nasrvfps01.na.sebrae.corp/Unidades/UAIT/Extensão%20Tecnológica/ALI/Kit%20Projeto%20UF/2015/www.cnpq.br/lattes
http://ajuda.cnpq.br/index.php/P%C3%A1gina_principal
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LEIA-SE: 

2.1 Bolsista Agente Local de Inovação: 

 

Outros 

 Possuir currículo cadastrado e atualizado na plataforma Lattes: 

- O cadastro do currículo na plataforma Lattes (CNPq) leva 24 
horas para ser homologado. 

- O currículo deverá estar atualizado há, no máximo, 1 mês da 
Análise Curricular e Documental. 

- Deve constar claramente a data de conclusão do curso de 
graduação (colação de grau). 

- O preenchimento de um novo currículo poderá ser feito no link 
http://lattes.cnpq.br/  

Observação: Dúvidas de preenchimento do currículo na plataforma Lattes:  

Consultar Portal do CNPq –  http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-

atendimento ou entrar em contato com a Central de Atendimento do CNPq: 

Telefone:  61  3211-4000 ( de segunda a sexta-feira - 8:00h às 20:00h, horário 

de Brasília/DF). 
 

2.3. Bolsista Orientador: 
 

Outros  Possuir currículo cadastrado e atualizado na 
plataforma Lattes (www.cnpq.br/lattes).  

 - O cadastro do currículo na plataforma Lattes (CNPq) leva 
24 horas para ser homologado. 

- O currículo deverá estar atualizado há, no máximo, 1 mês 
antes da Análise Curricular e Documental. 

 - Deve constar claramente a data de conclusão do curso de 
graduação. 

- O preenchimento de um novo currículo poderá ser feito no 
link http://lattes.cnpq.br/  

Observação: Dúvidas de preenchimento do currículo na plataforma 

Lattes:  

Consultar Portal do CNPq –  

http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento ou 

entrar em contato com a Central de Atendimento do CNPq: 

Telefone:  61  3211-4000 ( de segunda a sexta-feira - 8:00h às 

20:00h, horário de Brasília/DF). 

 
 

Florianópolis, 20 de agosto de 2020.  

SEBRAE/SC 

 

http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento
http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento
file://nasrvfps01.na.sebrae.corp/Unidades/UAIT/Extensão%20Tecnológica/ALI/Kit%20Projeto%20UF/2015/www.cnpq.br/lattes
http://www.cnpq.br/web/guest/central-de-atendimento

