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Inscrição Código Procedimento 

0201005656 
ALI PRODUTIVIDADE N4-
01 - BAIXADA SANTISTA 

Fora de Contexto. Candidato teve problemas com acesso a prova, 
entrou em contato com o Suporte após encerramento da avaliação. 

0201000071 
ALI PRODUTIVIDADE N4-
02 - BAURU 

Fundamentação da discursiva e questionamento gabarito será 
enviada por e-mail. Pontuação mantida. 

0201000149 
ALI PRODUTIVIDADE N4-
02 - BAURU 

Fundamentação da discursiva será enviada por e-mail. Pontuação 
mantida. 

0201001493 
ALI PRODUTIVIDADE N4-
02 - BAURU 

Os 2,0 pontos serão acrescidos no Resultado Final. 

0201001883 
ALI PRODUTIVIDADE N4-
02 - BAURU 

Fundamentação da discursiva será enviada por e-mail. Pontuação 
mantida. 

0201002923 
ALI PRODUTIVIDADE N4-
03 - CAMPINAS 

O critério de desempate será obedecido para classificação no 
Resultado Final. 

0201003308 
ALI PRODUTIVIDADE N4-
03 - CAMPINAS 

Conforme Errata do Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à 
Inovação (BEI) nº 045/2022 Programa de Bolsas da “REDE DE 
AGENTES SEBRAE” / SEBRAE-SP Bolsas BET - Bolsista de Extensão 
Tecnológica e BIT – Bolsa de Inovação Territorial subitem 9.3.2  
ETAPA 2: AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO - de caráter eliminatória e 
classificatório alínea “d” e “h” d) “Será eliminado do processo 
seletivo o candidato que não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta 
por cento) de acerto na prova objetiva de conhecimentos e/ou não 
atender ao padrão de linhas estabelecidos na prova discursiva, ao 
padrão mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 40 (quarenta) 
linhas na prova discursiva; Somente será corrigida a prova discursiva 
(redação) do candidato que atingir a pontuação mínima de 50% 
(cinquenta por cento) da prova objetiva. Candidato(a) deveria ter 
feito uma pontuação igual ou superior a 35 pontos. Situação 
Mantida. 

0201001384 
ALI PRODUTIVIDADE N4-
04 - CAPITAL CENTRO 

Conforme Errata do Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à 
Inovação (BEI) nº 045/2022 Programa de Bolsas da “REDE DE 
AGENTES SEBRAE” / SEBRAE-SP Bolsas BET - Bolsista de Extensão 
Tecnológica e BIT – Bolsa de Inovação Territorial subitem 9.3.2  
ETAPA 2: AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO - de caráter eliminatória e 
classificatório alínea “d” e “h” d) “Será eliminado do processo 
seletivo o candidato que não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta 
por cento) de acerto na prova objetiva de conhecimentos e/ou não 
atender ao padrão de linhas estabelecidos na prova discursiva, ao 
padrão mínimo de 20 (vinte) linhas e máximo de 40 (quarenta) 
linhas na prova discursiva; Somente será corrigida a prova discursiva 
(redação) do candidato que atingir a pontuação mínima de 50% 
(cinquenta por cento) da prova objetiva. Candidato(a) deveria ter 
feito uma pontuação igual ou superior a 35 pontos. Situação 
Mantida. 

0201003957 
ALI PRODUTIVIDADE N4-
05 - CAPITAL LESTE I 

Questionamento gabarito será enviado por e-mail. 

0201000101 
ALI PRODUTIVIDADE N4-
07 - CAPITAL OESTE 

Fundamentação da discursiva será enviada por e-mail. Pontuação 
mantida. 

0201000572 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-09 - GRANDE ABC 

Conforme Edital de convocação, o subitem 14 “PROVA OBJETIVA: 
após às 17h (horário local), a prova objetiva respondida ficará 
disponível ao candidato, por 72 horas, no sistema eletrônico da 
prova, podendo ser feito o download. O Gabarito será publicado 
no site da Concepção Consultoria”. Conforme Errata do Edital de 
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Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 
Programa de Bolsas da “REDE DE AGENTES SEBRAE” / SEBRAE-SP 
Bolsas BET - Bolsista de Extensão Tecnológica e BIT – Bolsa de 
Inovação Territorial subitem 9.3.2  ETAPA 2: AVALIAÇÃO DE 
CONHECIMENTO - de caráter eliminatória e classificatório alínea 
“d” e “h” d) “Será eliminado do processo seletivo o candidato que 
não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acerto na 
prova objetiva de conhecimentos e/ou não atender ao padrão de 
linhas estabelecidos na prova discursiva, ao padrão mínimo de 20 
(vinte) linhas e máximo de 40 (quarenta) linhas na prova 
discursiva; Somente será corrigida a prova discursiva (redação) 
do candidato que atingir a pontuação mínima de 50% (cinquenta 
por cento) da prova objetiva. Candidato(a) deveria ter feito uma 
pontuação igual ou superior a 35 pontos. Situação Mantida. 

0201003253 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-10 - GUARULHOS 

As suas ações da gravação de tela foram salvas. Conforme 
Edital de convocação, o subitem 14 “PROVA OBJETIVA: após às 
17h (horário local), a prova objetiva respondida ficará disponível 
ao candidato, por 72 horas, no sistema eletrônico da prova, 
podendo ser feito o download. Conforme Errata do Edital de 
Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 
Programa de Bolsas da “REDE DE AGENTES SEBRAE” / SEBRAE-SP 
Bolsas BET - Bolsista de Extensão Tecnológica e BIT – Bolsa de 
Inovação Territorial subitem 9.3.2  ETAPA 2: AVALIAÇÃO DE 
CONHECIMENTO - de caráter eliminatória e classificatório alínea 
“d” e “h” d) “Será eliminado do processo seletivo o candidato que 
não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acerto na 
prova objetiva de conhecimentos e/ou não atender ao padrão de 
linhas estabelecidos na prova discursiva, ao padrão mínimo de 20 
(vinte) linhas e máximo de 40 (quarenta) linhas na prova 
discursiva; Somente será corrigida a prova discursiva (redação) 
do candidato que atingir a pontuação mínima de 50% (cinquenta 
por cento) da prova objetiva. Candidato(a) deveria ter feito uma 
pontuação igual ou superior a 35 pontos. Situação Mantida. 

0201005622 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-13 - SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

Fundamentação da discursiva será enviado por e-mail. 
Pontuação mantida. 

0201000351 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-13 - SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO 

Conforme Edital de convocação, o subitem 14 “PROVA OBJETIVA: 
após às 17h (horário local), a prova objetiva respondida ficará 
disponível ao candidato, por 72 horas, no sistema eletrônico da 
prova, podendo ser feito o download. Conforme Errata do Edital 
de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 
Programa de Bolsas da “REDE DE AGENTES SEBRAE” / SEBRAE-SP 
Bolsas BET - Bolsista de Extensão Tecnológica e BIT – Bolsa de 
Inovação Territorial subitem 9.3.2  ETAPA 2: AVALIAÇÃO DE 
CONHECIMENTO - de caráter eliminatória e classificatório alínea 
“d” e “h” d) “Será eliminado do processo seletivo o candidato que 
não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acerto na 
prova objetiva de conhecimentos e/ou não atender ao padrão de 
linhas estabelecidos na prova discursiva, ao padrão mínimo de 20 
(vinte) linhas e máximo de 40 (quarenta) linhas na prova 
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discursiva; Somente será corrigida a prova discursiva (redação) 
do candidato que atingir a pontuação mínima de 50% (cinquenta 
por cento) da prova objetiva. Candidato(a) deveria ter feito uma 
pontuação igual ou superior a 35 pontos. Situação Mantida. 

0201000390 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-14 - SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS 

Os 2,0 pontos serão acrescidos no Resultado Final. 

0201001447 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-14 - SÃO JOSÉ DOS 
CAMPOS 

Candidato inabilitado na 1ª Etapa – Análise Curricular e 
Documental. 

0201004733 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-18 - ARAÇATUBA 

Questionamento gabarito será enviado por e-mail. 

0201002519 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-18 - ARAÇATUBA 

A 1ª Etapa Análise Curricular e Documental era de caráter 
eliminatório. Os 2,0 pontos serão acrescido no Resultado Final 
dos Candidatos habilitados. Conforme Errata do Edital de Seleção 
de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 Programa 
de Bolsas da “REDE DE AGENTES SEBRAE” / SEBRAE-SP Bolsas 
BET - Bolsista de Extensão Tecnológica e BIT – Bolsa de Inovação 
Territorial subitem 9.3.2  ETAPA 2: AVALIAÇÃO DE 
CONHECIMENTO - de caráter eliminatória e classificatório alínea 
“d” e “h” d) “Será eliminado do processo seletivo o candidato que 
não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acerto na 
prova objetiva de conhecimentos e/ou não atender ao padrão de 
linhas estabelecidos na prova discursiva, ao padrão mínimo de 20 
(vinte) linhas e máximo de 40 (quarenta) linhas na prova 
discursiva; Somente será corrigida a prova discursiva (redação) 
do candidato que atingir a pontuação mínima de 50% (cinquenta 
por cento) da prova objetiva. Candidato(a) deveria ter feito uma 
pontuação igual ou superior a 35 pontos. Situação Mantida. 

0201002644 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-18 - ARAÇATUBA 

Todas as ações da gravação de tela foram salvas. Conforme 
Errata do Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação 
(BEI) nº 045/2022 Programa de Bolsas da “REDE DE AGENTES 
SEBRAE” / SEBRAE-SP Bolsas BET - Bolsista de Extensão 
Tecnológica e BIT – Bolsa de Inovação Territorial subitem 9.3.2  
ETAPA 2: AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO - de caráter 
eliminatória e classificatório alínea “d” e “h” d) “Será eliminado 
do processo seletivo o candidato que não obtiver o mínimo de 
50% (cinquenta por cento) de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas 
estabelecidos na prova discursiva, ao padrão mínimo de 20 
(vinte) linhas e máximo de 40 (quarenta) linhas na prova 
discursiva; Somente será corrigida a prova discursiva (redação) 
do candidato que atingir a pontuação mínima de 50% (cinquenta 
por cento) da prova objetiva. Candidato(a) deveria ter feito uma 
pontuação igual ou superior a 35 pontos. Situação Mantida. 

0201000289 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-20 - FRANCA 

Os 2,0 pontos serão acrescidos no Resultado Final. 

0201000011 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-25 - SÃO CARLOS 

Questionamento gabarito será enviado por e-mail. 

0201000792 ALI PRODUTIVIDADE Fundamentação da discursiva será enviada por e-mail. 
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N4-25 - SÃO CARLOS Pontuação mantida. 

0201005458 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-26 - BARRETOS 

A 1ª Etapa Análise Curricular e Documental era de caráter 
eliminatório. Os 2,0 pontos serão acrescido no Resultado Final 
dos Candidatos habilitados. Candidata não teve redação 
corrigida, conforme Errata do Edital de Seleção de Bolsista de 
Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 Programa de Bolsas da 
“REDE DE AGENTES SEBRAE” / SEBRAE-SP Bolsas BET - Bolsista de 
Extensão Tecnológica e BIT – Bolsa de Inovação Territorial 
subitem 9.3.2  ETAPA 2: AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO - de 
caráter eliminatória e classificatório alínea “d” e “h” d) “Será 
eliminado do processo seletivo o candidato que não obtiver o 
mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acerto na prova objetiva 
de conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas 
estabelecidos na prova discursiva, ao padrão mínimo de 20 
(vinte) linhas e máximo de 40 (quarenta) linhas na prova 
discursiva; Somente será corrigida a prova discursiva (redação) 
do candidato que atingir a pontuação mínima de 50% (cinquenta 
por cento) da prova objetiva. Candidato(a) deveria ter feito uma 
pontuação igual ou superior a 35 pontos. Situação Mantida. 

0201005541 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-27 - BOTUCATU 

Questionamento gabarito será enviado por e-mail. 

0201001126 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-27 - BOTUCATU 

Todas as ações da gravação de tela foram salvas. Conforme 
item 13 do Edital de Convocação “Durante a execução da 
avaliação, haverá um ícone de chat para contato com Suporte 
Técnico. O suporte técnico não faz, em hipótese alguma, a 
liberação de novo acesso à prova após a anulação desta, assim 
como não esclarece dúvidas referentes às questões e/ou critérios 
de avaliação e/ou de classificação”. Conforme Errata do Edital de 
Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 
Programa de Bolsas da “REDE DE AGENTES SEBRAE” / SEBRAE-SP 
Bolsas BET - Bolsista de Extensão Tecnológica e BIT – Bolsa de 
Inovação Territorial subitem 9.3.2  ETAPA 2: AVALIAÇÃO DE 
CONHECIMENTO - de caráter eliminatória e classificatório alínea 
“d” e “h” d) “Será eliminado do processo seletivo o candidato que 
não obtiver o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acerto na 
prova objetiva de conhecimentos e/ou não atender ao padrão de 
linhas estabelecidos na prova discursiva, ao padrão mínimo de 20 
(vinte) linhas e máximo de 40 (quarenta) linhas na prova 
discursiva; Somente será corrigida a prova discursiva (redação) 
do candidato que atingir a pontuação mínima de 50% (cinquenta 
por cento) da prova objetiva. Candidato(a) deveria ter feito uma 
pontuação igual ou superior a 35 pontos. Situação Mantida. 

0201000026 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-29 - OURINHOS 

Questionamento gabarito será enviada por e-mail. 

0201001760 
ALI PRODUTIVIDADE 
N4-32 - VALE DA 
RIBEIRA 

Fundamentação da discursiva será enviada por e-mail. 
Pontuação mantida. 

0201002145 
ALI PRODUTIVIDADE 
N6-01 

Conforme Errata do Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à 
Inovação (BEI) nº 045/2022 Programa de Bolsas da “REDE DE 
AGENTES SEBRAE” / SEBRAE-SP Bolsas BET - Bolsista de Extensão 



Página 5 de 5 

 
 
 
 

Edital de Seleção de Bolsista de Estímulo à Inovação (BEI) nº 045/2022 
Projeto ALI – Produtividade - Bolsista de Extensão Tecnológica 

07/06/2022  
Resultado da Análise dos Recursos Interpostos contra o Resultado da 2ª Etapa Avaliação de 

Conhecimentos, publicado em 13/08/2022 

 

Tecnológica e BIT – Bolsa de Inovação Territorial subitem 9.3.2  
ETAPA 2: AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO - de caráter 
eliminatória e classificatório alínea “d” e “h” d) “Será eliminado 
do processo seletivo o candidato que não obtiver o mínimo de 
50% (cinquenta por cento) de acerto na prova objetiva de 
conhecimentos e/ou não atender ao padrão de linhas 
estabelecidos na prova discursiva, ao padrão mínimo de 20 
(vinte) linhas e máximo de 40 (quarenta) linhas na prova 
discursiva; Somente será corrigida a prova discursiva (redação) 
do candidato que atingir a pontuação mínima de 50% (cinquenta 
por cento) da prova objetiva. Candidato(a) deveria ter feito uma 
pontuação igual ou superior a 35 pontos. Situação Mantida. 

0201004801 
ALI PRODUTIVIDADE 
N6-01 

Questionamento gabarito será enviado por e-mail. 

0201004378 
ALI PRODUTIVIDADE 
N6-01 

Fundamentação da discursiva será enviada por e-mail. 
Pontuação mantida. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 


