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COMUNICADO 01 – ERRATA DO EDITAL PROCESSO SELETIVO ALI/TO 01/2016 

(Publicação em 10/05/2016) 

 

A Diretoria Executiva do SEBRAE/TO por meio da Comissão de Avaliação do Programa 

ALI e conforme previsto no item 1.1 do edital torna pública as seguintes alterações e 

erratas do edital 01/2016 (Processo Seletivo do Programa Ali/TO), conforme os itens 

citados a seguir, os demais itens do edital permanecem inalterados. 

 

Errata 01 - No item 2.2 do edital, na tabela 01 (Vagas para Professor Orientador – 
Bolsa EXP-AS) na página 05, no item 3 – Outros Requisitos e alínea “a” (sobre o 
curriculum lattes):  

� [...] Onde se Lê: O currículo deverá estar atualizado há, no máximo, 1 mês antes 

da Análise Curricular e Documental. [...] 

� [...] Leia-se corretamente: O currículo deverá estar atualizado e deverá ser 

impresso para envio juntamente com a documentação do processo seletivo. [...] 

 

Errata 02 - No item 2.3 do edital, na tabela 02 (Vagas para candidatos a ALI– Bolsas 
EXP-SC e EXP-SB) nas páginas 07 e 08: 

� [...] Onde se Lê, no item do Cnpq (Bolsa): na alínea “a” - Bolsa ALI - Capacitação 
EXP-SC: R$ 2.000,00 (dois mil reais), por 1 (um) mês (será vigente durante o 

período da Capacitação do Programa ALI), a contar da convocação, prevista para 

Julho de 2016, de acordo com o cronograma constante no item 7 deste 

Comunicado, já incluída ajuda de custo para Transporte, hospedagem e 

alimentação. [...] 

� [...] Leia-se corretamente: na alínea “a” - Bolsa ALI - Capacitação EXP-SC: R$ 

2.000,00 (dois mil reais), por 1 (um) mês (será vigente durante o período da 

Capacitação do Programa ALI), a contar da convocação, prevista para Agosto de 
2016, de acordo com o cronograma constante no item 7 deste Comunicado, já 

incluída ajuda de custo para Transporte, hospedagem e alimentação. [...] 

 

� [...] Onde se Lê, no item da Escolaridade : “Formação universitária completa em 

curso de graduação reconhecido pelo MEC em: Administração, Arquitetura e 

Urbanismo, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comunicação Social, Design, 

Publicidade e Propaganda, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de 

Produção, Engenharia de Alimentos, Engenharia Elétrica, Engenharia da 

Computação, Engenharia Agrícola, Engenharia de Minas, Ciências da Computação, 

Sistemas de Informação, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, e demais cursos 

superiores e tecnólogos relacionados a Gestão e Empreendedorismo. Graduação 

concluída há, no máximo, 3 anos,  com comprovação da graduação ou colação de 

grau entre maio de 2013 e Junho de 2016.” [...] 
� [...] Leia-se corretamente: “Formação universitária completa em curso de 

graduação reconhecido pelo MEC em qualquer área de formação. Graduação 
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concluída há, no máximo, 3 anos,  com comprovação da graduação ou colação de 

grau entre maio de 2013 e Junho de 2016.” [...] 
 

� [...] Onde se Lê, no item Demais Requisitos, alínea “a”: O currículo deverá 

estar atualizado há, no máximo 1 mês da Análise Curricular e Documental. [...] 

� [...] Leia-se corretamente: O currículo deverá estar atualizado e deverá ser 

impresso para envio juntamente com a documentação do processo seletivo. 
[...] 

� [...] Onde se Lê, no item Demais Requisitos, alínea “d”: Ter disponibilidade 

para participar de 100% da Etapa de Capacitação, em tempo integral, com 

duração de 1 (um) mês, que será realizada na cidade de Palmas/TO, conforme 

convocação no processo seletivo (Previsão em Julho de 2016).[...] 

� [...] Leia-se corretamente: Ter disponibilidade para participar de 100% da 
Etapa de Capacitação, em tempo integral, com duração de 1 (um) mês, que 

será realizada na cidade de Palmas/TO, conforme convocação no processo 

seletivo (Previsão em Agosto de 2016).[...] 

 

Errata 03 - No item 3 do edital Das Inscrições, nas páginas 10 e 11: 

� [...] Onde se Lê, no subitem 3.5: As inscrições para as vagas de AGENTES 

LOCAIS DE INOVAÇÃO (ALI) somente serão realizadas via e-mail: 

programaalito@to.sebrae.com.br no período de 29 de Abril de 2016  (abertura 

após às 14 horas) até às 23 horas e 59 minutos do dia 11 de Maio de 2016. [...] 

� [...] Leia-se corretamente: As inscrições para as vagas de AGENTES LOCAIS DE 
INOVAÇÃO (ALI) somente serão realizadas via e-mail: 

programaalito@to.sebrae.com.br no período de 29 de Abril de 2016  (abertura 

após às 14 horas) até às 23 horas e 59 minutos do dia 31 de Maio de 2016. [...] 

 

� [...] Onde se Lê, no subitem 3.6: O Envio dos documentos comprobatórios para as 

vagas de AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO (ALI) deverão ser enviados no período 

de 29 de Abril de 2016 até o dia 11 de Maio de 2016, conforme limite e horário 

de postagem dos documentos via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR). 

� [...] Leia-se corretamente: O Envio dos documentos comprobatórios para as 

vagas de AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO (ALI) deverão ser enviados no período 

de 29 de Abril de 2016 até o dia 31 de Maio de 2016, conforme limite e horário 

de postagem dos documentos via SEDEX ou Aviso de Recebimento (AR). 

 

� [...] Onde se Lê, no subitem 3.9: O pagamento das taxas de inscrições para as 

vagas de AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO (ALI) e ORIENTADOR deverão ser 

efetuadas via transferência bancária (que conste o nome do candidato), com 

destinação da transferência ou depósito para a seguinte conta do Banco do Brasil 

do SEBRAE/TO: Agência 1505-9 e Conta Corrente 1348-X. Os comprovantes de 
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pagamentos deverão ser encaminhados junto com a ficha de inscrição do 

candidato (Modelos do ANEXO X) para o e-mail: 

programaalito@to.sebrae.com.br até os prazos de inscrição conforme os itens 

3.6 e 3.8 e o cronograma do item 7. Os prazos de pagamentos das taxas de 

inscrição deverão obedecer aos valores e prazos dos dispostos na tabela abaixo: 

VAGA VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

PRAZO LIMITE DE PAGAMENTO 

Agente Local de 

Inovação (ALI) 
R$ 40,00 Do dia 29 de Abril de 2016 até o dia 11 

de Maio de 2016, conforme horário 

limite de transferência e compensação 

bancária.  

Orientador R$ 60,00 Do dia 29 de Abril de 2016 até o dia 31 

de Maio de 2016, conforme horário 

limite de transferência e compensação 

bancária. 

 

� [...] Leia-se corretamente: O pagamento das taxas de inscrições para as vagas de 

AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO (ALI) e ORIENTADOR deverão ser efetuadas via 

transferência bancária (que conste o nome do candidato), com destinação da 

transferência ou depósito para a seguinte conta do Banco do Brasil do 

SEBRAE/TO: Agência 1505-9 e Conta Corrente 1348-X. Os comprovantes de 

pagamentos deverão ser encaminhados junto com a ficha de inscrição do 

candidato (Modelos do ANEXO X) para o e-mail: 

programaalito@to.sebrae.com.br até os prazos de inscrição conforme os itens 

3.6 e 3.8 e o cronograma do item 7. Os prazos de pagamentos das taxas de 

inscrição deverão obedecer aos valores e prazos dos dispostos na tabela abaixo: 

VAGA VALOR DA 
INSCRIÇÃO 

PRAZO LIMITE DE PAGAMENTO 

Agente Local de 

Inovação (ALI) 
R$ 40,00 Do dia 29 de Abril de 2016 até o dia 31 

de Maio de 2016, conforme horário 

limite de transferência e compensação 

bancária.  

Orientador R$ 60,00 Do dia 29 de Abril de 2016 até o dia 31 

de Maio de 2016, conforme horário 

limite de transferência e compensação 

bancária. 

 

Errata 04 - No subitem do edital 4.4.1.1 – Da comprovação dos Documentos Gerais 
(Cópia simples) na página 13: 

� [...] Onde se Lê, na alínea “a”: Cópia do Currículo da plataforma Lattes, 

homologado pelo CNPq, atualizado há, no máximo, 1 mês do início  da Análise 

Curricular e Documental  – via impressa. O cadastro do currículo na plataforma 

Lattes (CNPq) leva 24 horas para ser homologado. 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. 
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� [...] Leia-se corretamente, na alínea “a”: Cópia simples e assinada do Currículo 

da plataforma Lattes, homologado pelo CNPq, atualizado e impresso para envio 

juntamente com a documentação do processo seletivo. O cadastro do currículo 

na plataforma Lattes (CNPq) leva 24 horas para ser homologado. 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. 

 

Errata 05 - No subitem do edital 4.5.1.1 – Dos documentos comprobatórios a serem 
enviados ao SEBRAE/TO via postal, conforme o cronograma do item 7, na página 18: 

� [...] Onde se Lê, na alínea “a”: Cópia simples e assinada do Currículo da 

Plataforma Lattes, homologado pelo CNPq, com o preenchimento, no mínimo, 

dos dados gerais de identificação, formação acadêmica e atuação profissional, 

no qual não conste vínculo empregatício, atualizado há, no máximo, 1 mês do 

início  da Análise Curricular e Documental. O cadastro do currículo na 

plataforma Lattes (CNPq) leva 24 horas para ser homologado. Deve constar 

claramente a data de conclusão do curso de graduação (colação de grau), 

conforme o Diploma. O preenchimento de um novo currículo poderá ser feito 

no link http://lattes.cnpq.br/. Dúvidas sobre o preenchimento podem ser 

sanadas com a Central de Atendimento do CNPq - Telefone: 0800 61 96 97. 

�  [...] Leia-se corretamente, na alínea “a”: Cópia simples e assinada do Currículo 

da Plataforma Lattes, homologado pelo CNPq, com o preenchimento, no mínimo, 

dos dados gerais de identificação, formação acadêmica e atuação profissional, no 

qual não conste vínculo empregatício, atualizado e impresso para envio 

juntamente com a documentação do processo seletivo. O cadastro do currículo 

na plataforma Lattes (CNPq) leva 24 horas para ser homologado. Deve constar 

claramente a data de conclusão do curso de graduação (colação de grau), 

conforme o Diploma. O preenchimento de um novo currículo poderá ser feito no 

link http://lattes.cnpq.br/. Dúvidas sobre o preenchimento podem ser sanadas 

com a Central de Atendimento do CNPq - Telefone: 0800 61 96 97. 

 

Errata 06 - No subitem do edital 4.5.1.2 – Do envio das Declarações Assinadas a 
serem enviadas ao SEBRAE/TO via postal, conforme o Cronograma do item 7, nas 
páginas 18 e 19: 

� [...] Onde se Lê, na alínea “d”:  

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

Bolsista, conforme o ANEXO VI, em relação a: [...] 

- Não possuir vínculo empregatício (caso seja esta sua situação) ou estar 

desvinculado do mercado de trabalho até o dia 20 de Junho de 2016, 13 dias antes 

do início da capacitação prevista para iniciar em 04 de Julho de 2016. [...]  

- Ter disponibilidade para participar de 100% da Etapa de Capacitação, em tempo 

integral, com duração de 1 (um) mês, que será realizada em Palmas/TO, no mês de 

Julho/2016, no período de 04 de Julho de 2016 até 31 de Julho de 2016. [...] 

� [...] Leia-se corretamente, na alínea “d”:  
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- Declaração de ciência dos requisitos para assinatura do Termo de 

Aceitação de Bolsista, conforme o ANEXO VII, em relação a: [...] 

- Não possuir vínculo empregatício (caso seja esta sua situação) ou estar 

desvinculado do mercado de trabalho até o dia 20 de Julho de 2016, 10 dias 

antes do início da capacitação prevista para iniciar em 01 de Agosto de 2016. 

[...]  

- Ter disponibilidade para participar de 100% da Etapa de Capacitação, em 

tempo integral, com duração de 1 (um) mês, que será realizada em 

Palmas/TO, no mês de Agosto/2016, no período de 01 de Agosto de 2016 

até 26 de Agosto de 2016. [...] 

 

Errata 07 – No subitem 4.7.4.3, na página 26: 

� [...] Onde se Lê: Nesta Etapa serão convocados para as entrevistas os 75 

(setenta e cinco) primeiros candidatos classificados, os demais candidatos 

permanecerão organizados por ordem de classificação e somente serão 

chamados para entrevista técnica caso haja um percentual total de ausências 

ou eliminações superior a 50% dos convocados para a entrevista ou ainda, caso 

os candidatos entrevistados não atendam aos critérios do item 4.7.4.6. Destes 

75 candidatos serão convocados para a entrevista até 5 (cinco) candidatos por 

vaga e de acordo com cidades pólo de atuação, sendo: até 30 candidatos para 

Araguaína; até 25 candidatos para Palmas e 25 candidatos para Gurupi. 

� [...] Leia-se corretamente: Nesta Etapa serão convocados para as entrevistas os 

75 (setenta e cinco) primeiros candidatos classificados, os demais candidatos 

permanecerão organizados por ordem de classificação e somente serão 

chamados para entrevista técnica caso haja um percentual total de ausências 

ou eliminações superior a 50% dos convocados para a entrevista ou ainda, caso 

os candidatos entrevistados não atendam aos critérios do item 4.7.4.6. Destes 

75 candidatos serão convocados para a entrevista até 5 (cinco) candidatos por 

vaga e de acordo com cidades pólo de atuação, sendo: até 30 candidatos para 

Araguaína; até 25 candidatos para Palmas e 20 candidatos para Gurupi. 

 

Errata 08 – No subitem 4.7.4.7, na página 27: 

� [...] Onde se Lê: Os candidatos a Agente Local de Inovação (ALI), selecionados e 

convocados no Resultado Preliminar da 4ª Etapa – Avaliação Técnica 
Situacional, na modalidade de Entrevista, deverão efetuar a atualização final 

do Curriculum Lattes, especialmente quanto à data de conclusão de graduação 

e a inexistência de vínculo empregatício ou qualquer tipo de bolsa, no prazo 

de até  20 de Junho de 2016 (um dia após o a divulgação do resultado 

preliminar da 4ª Etapa) e informar por e-mail 

(programaalito@to.sebrae.com.br) à Comissão de Avaliação do Processo 

Seletivo caso haja algum problema/impedimento na atualização do Lattes. 

� [...] Leia-se corretamente: Os candidatos a Agente Local de Inovação (ALI), 

selecionados e convocados no Resultado Preliminar da 4ª Etapa – Avaliação 
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Técnica Situacional, na modalidade de Entrevista, deverão efetuar a 

atualização final do Curriculum Lattes, especialmente quanto à data de 

conclusão de graduação e a inexistência de vínculo empregatício ou qualquer 
tipo de bolsa, no prazo de até 20 de Julho de 2016 (cinco dias após o a 

divulgação do Resultado Final da 4ª Etapa) e informar por e-mail 

(programaalito@to.sebrae.com.br) à Comissão de Avaliação do Processo 

Seletivo caso haja algum problema/impedimento na atualização do Lattes. 

 

 

Errata 09 – No subitem 4.7.5.1, na página 27: 

� [...] Onde se Lê: O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) inicia-se com 

uma capacitação técnica preparatória de caráter seletivo e classificatório final, 

focada no desenvolvimento de competências para a atuação do Agente ALI, 

conforme a metodologia de atendimento do programa. Esta capacitação 

prevista de 04 de Julho de 2016 a 31 de Julho de 2016, sendo um mês de 

treinamento com carga horária de 160 horas, em período integral (manhã, 

tarde e/ou noite) e ocorrerá na cidade de Palmas/TO, das 08 horas às 12 horas, 

das 13 horas às 18 horas e das 19 horas às 22 horas (se houver necessidade e 

conforme o cronograma dos módulos da Capacitação). 

� [...] Leia-se corretamente: O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) inicia-

se com uma capacitação técnica preparatória de caráter seletivo e 

classificatório final, focada no desenvolvimento de competências para a 

atuação do Agente ALI, conforme a metodologia de atendimento do programa. 

Esta capacitação prevista entre o período de 01 de Agosto de 2016 a 26 de 

Agosto de 2016, sendo um mês de treinamento com carga horária de 160 

horas, em período integral (manhã, tarde e/ou noite) e ocorrerá na cidade de 

Palmas/TO, das 08 horas às 12 horas, das 13 horas às 18 horas e das 19 horas 

às 22 horas (se houver necessidade e conforme o cronograma dos módulos da 

Capacitação). 

 

Errata 10 – No item 7 – Cronograma do Processo Seletivo – Considerar o novo 
Cronograma Publicado conforme o COMUNICADO 02 do Processo Seletivo, 
disponível no Site do SEBRAE/TO, no link www.to.sebrae.com.br. 

 

Errata 11 – No ANEXO I – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

� [...] Onde se Lê:  

- Site do Sebrae – www.sebrae.com.br; 

- Termo de Referência: Atuação do Sistema SEBRAE em acesso à Inovação e 

Tecnologia; 

- Manual de OSLO - 3ª Edição, Capítulo 2 – disponível em: 
(http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf);  
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� [...] Leia-se corretamente:  

- Site do Sebrae – www.sebrae.com.br (Links: Conheça o Sebrae, O que 

fazemos, Quem Somos, Projetos, Programas e Serviços do Sebrae); 

- Manual de OSLO - 3ª Edição, Capítulos: 1, 2 e 3 respectivamente – disponível 

em: (http://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/manualoslo.pdf);  

 

Palmas/TO, 10 de maio de 2016. 

 

 

DIRETORIA EXECUTIVA DO SEBRAE/TO E COMISSÃO DO PROGRAMA ALI/TO 

 


