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Recursos Procedente em Parte 
 

Inscrição Código Procedimento 

0150000052 ORI - 01 

Procedente. 
 
Pontuação corrigida de 66,0 para 92,0 pontos, tendo em vista não ter 
sido considerado os pontos máximos do item “Orientação em trabalhos 
científicos-Monografia” e não ter sido atribuído a pontuação de 
“Produção Científica voltada a levantamento de boas práticas de 
inovação em pequenos negócios”. 
 
Improcedente 
 
Em relação ao item “Participação em Banca Examinadora Dissertação - 
5 pts”, a pontuação atribuída de 3 pts está correta. 
 
A banca examinadora analisa todos os requisitos exigidos no Edital 
001/2020 da Empresa Concepção Consultoria, não analisando editais 
anteriores e de outras empresas. 
O barema da pontuação dos demais candidatos é divulgado somente 
para o mesmo quando solicitado. 
 
Pontuação final corrigida para 92,0 pontos. 

 
 
 
 
 

Recursos Improcedentes 
 

Inscrição Código Procedimento 

0150000332 ORI - 03 

No item “Experiência acima de 11 anos - 6,0 pts” foi atribuído 6,0pts; 
“Orientação em trabalhos científicos-Monografia” foi atribuído 10,0 
pts; Participação em Banca Examinadora-Monografia atribuído 3,0 
pts;  
No item “Atuação em ambiente empresarial dos pequenos negócios, 
em atividades focadas em inovação”, a comprovação através de de 
declaração conforme Edital 001/2020  “Atuação em ambiente 
empresarial dos pequenos negócios, em atividades focadas em 
inovação.  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. Observação: Não serão consideradas como 
experiência as atividades de: estágio, monitoria ou prestação de 
serviços como voluntário”. Foi apresentado uma declaração, sendo 
atribuído 10,0pts. 
 
Pontuação mantida. 

 


