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Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/RN  
Comunicado 001-2019 

27/08/2019 

No Comunicado –1-2019, Processo seletivo de Bolsistas- CNPq e SEBRAE/RN  

 

Onde se lê: 
 

2ª ETAPA: Avaliação de Conhecimentos – de caráter eliminatório e classificatório:  

a) A avaliação de conhecimentos constará de uma prova objetiva e de uma prova 

discursiva. 

b) Serão convocados para a 2ª etapa todos os candidatos que tiverem sua análise 

documental deferida. A avaliação de conhecimentos abrangerá o conteúdo descrito no 

Anexo I (Conteúdos Gerais e Conteúdos Específicos) deste Comunicado: 

 

 Fase 2 – Prova objetiva de conhecimentos com 50 (cinquenta) questões no valor total 

de 50 (cinquenta) pontos, sendo: 

Provas 
Nº de 

questões 
Total de 
pontos 

Língua Portuguesa 20 20,00 

Conhecimentos Específicos 

 Inovação 

 Sustentabilidade 

 Conhecimento do Sebrae e CNPq 

 Ambiente e gestão dos pequenos negócios 

 Empreendedorismo 

 Lei Complementar nº 123/2006 (pequena 

empresa) 

 Marco legal da inovação 

 Ecossistema de inovação 

40 40,00 

Total 60 60,00 
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LEIA-SE: 
 

2ª ETAPA: Avaliação de Conhecimentos – de caráter eliminatório e classificatório:  

c) A avaliação de conhecimentos constará de uma prova objetiva e de uma prova 

discursiva. 

d) Serão convocados para a 2ª etapa todos os candidatos que tiverem sua análise 

documental deferida. A avaliação de conhecimentos abrangerá o conteúdo descrito no 

Anexo I (Conteúdos Gerais e Conteúdos Específicos) deste Comunicado: 

 

 Fase 2 – Prova objetiva de conhecimentos com 60 (sessenta) questões no valor total 

de 60 (sessenta) pontos, sendo: 

Provas 
Nº de 

questões 
Total de 
pontos 

Língua Portuguesa 20 20,00 

Conhecimentos Específicos 

 Inovação 

 Sustentabilidade 

 Conhecimento do Sebrae e CNPq 

 Ambiente e gestão dos pequenos negócios 

 Empreendedorismo 

 Lei Complementar nº 123/2006 (pequena 

empresa) 

 Marco legal da inovação 

 Ecossistema de inovação 

40 40,00 

Total 60 60,00 

 

   Natal/RN, 14 de novembro de 2019.  

                                                          JOSÉ FERREIRA DE MELO NETO   

DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SEBRAE/RN 


