
 
 
 
 

 

Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/MG 

Comunicado 04/2020 

04/09/2020 

Prezados Candidatos, 

Vimos através do presente, comunicar que em decorrência da Pandemia provocada pela COVID-

19, associada a questões administrativas institucionais, o SEBRAE/MG apresenta novas 

alterações no cronograma do Programa ALI, vinculado ao Edital 01/2020. 

1) Alteração da data de convocação para aceite da bolsa e início da capacitação, 

anteriormente prevista para o dia 01 de outubro de 2020, nos termos do 

comunicado 03, publicado no dia 19 de agosto de 2020: 

1.1. A nova data para convocação para aceite da bolsa e início da capacitação está 

prevista para o mês de janeiro de 2021. 

1.2. Ficam mantidas as exigências constantes no Anexo V do Edital 01/2020, salvo as 

alterações referentes ao tempo de execução do programa e à ausência de vínculo 

empregatício ou estar desvinculado do mercado de trabalho, com previsão dessa 

comprovação (caso seja esta sua situação) até o último dia útil de dezembro de 

2020 (31/12/2020). A data de início do EAD (capacitação) será comunicada 

previamente a todos os candidatos aprovados. Alterações referentes aos 

meses de execução em campo do Programa ALI constante no Comunicado 

01/2020. 

2) Em decorrência da alteração do cronograma, conforme previsto no item anterior, 

faz-se necessária a redução do período de trabalho em campo, executado pelos 

Agentes selecionados: 

2.1. Anteriormente, o prazo previsto para duração do trabalho em campo era de 

até 24 (vinte e quatro) meses, devendo ser considerado para todos os fins, a 

partir da publicação do presente comunicado, o novo prazo estimado de até 

21 (vinte e um) meses. 

Ainda, respeitando as demais exigências constantes no Anexo V do Edital 01/2020, o novo modelo 

de declaração é parte integrante do presente comunicado e de observância obrigatória de todos os 

candidatos. 

ATENÇÃO 

A declaração constante no Anexo V do Edital 01/2020, cujo novo modelo é parte integrante 

desse comunicado, deve ser reapresentada pelo candidato via correio eletrônico até o dia 31 

de dezembro de 2020. (documentacao@concepcaoconcursos.com.br). A declaração deve ser 

assinada e digitalizada, sendo admitida a assinatura eletrônica por meio de certificado digital 

devidamente emitido pela ICP-BRASIL (Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira). 

 

 

mailto:documentacao@concepcaoconcursos.com.br


 
 
 
 

 

Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/MG 

Comunicado 04/2020 

04/09/2020 

 Declaração de ciência dos requisitos para assinatura do Termo de Aceitação de Bolsista 

(Anexo V do Edital 01/2020). Alterações de datas ref. pag. 12 e anexo V pag. 27 do Comunicado 

01/2020 

 Não possuir vínculo empregatício (caso seja esta sua situação) ou estar desvinculado do 
mercado de trabalho até 31/12/2020, último dia útil do mês anterior ao início da 
capacitação prevista para janeiro de 2020. 

 Não participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não 
personificada, ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário. Também não é permitida a atuação como autônomo ou o exercício de 
profissões regulamentadas. 

 Não possuir qualquer outro vínculo de bolsa. 

 Não ter sido bolsista CNPq na modalidade EXP-SB por mais de 10 meses. 

 Não estar cursando outra graduação. 

 Não ser funcionário do SEBRAE nem do CNPq. 

 Ter disponibilidade para participar integralmente da Etapa de Capacitação, com duração 
de 1 (um) mês, em formato EAD. Despesas no período para essa finalidade deverão ser 
custeadas com recursos próprios e somente receberá a Bolsa EXP – SC no mês seguinte 
à realização da capacitação. 
 

 Ter disponibilidade para participar integralmente das atividades em campo, com 

duração de até 21 meses. 
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04/09/2020 

ANEXO V 

AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS REQUISITOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE ACEITAÇÃO DE 

BOLSISTA 

 

NOME DO CANDIDATO: 

RG: 

CPF: 

 

Considerando os requisitos exigidos para atuação como AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO – Bolsista do 
Projeto ALI, declaro: 

 
(  ) Que estarei desvinculado do mercado de trabalho no último dia útil do mês (colocar a data) 
anterior ao início  da capacitação prevista para o (mês/ano) ou 

( ) Não possuir vínculo empregatício, nem mesmo participar de gerência ou administração de 
sociedade privada, personificada ou não personificada, ou exercer o comércio, exceto na 
qualidade de acionista, cotista ou comanditário. 
 

(  ) Não possuir qualquer outro vínculo de bolsa. 
 

(  ) Não estar cursando outra graduação. 
 

( ) Ter disponibilidade para participar de 100% da Etapa de Capacitação, em tempo integral, com 
duração de 1 (um) mês, que será realizada em formato EAD, a ser realizada em plataforma on-
line divulgado pelo SEBRAE/MG. As despesas contraídas para participação no Módulo EAD 
deverão ser custeadas com recursos próprios do aprovado, e a Bolsa EXP – SP, especifica para 
essa finalidade, será paga no mês seguinte a realização da capacitação. 

 

(  ) Ter disponibilidade para participar integralmente das atividades em campo, com duração de 
até 21 (vinte e um) meses. 

 

(  ) Não ter sido bolsista CNPq na modalidade EXP, por mais de 10 (dez) meses. 
 

Declaro, ainda, estar ciente que o não atendimento de qualquer uma das condições descritas 

implicará na minha eliminação do processo seletivo. 

 

<Cidade>, ____ de ____________ de 20___. 

____________________________________ 

<nome completo do declarante> 


