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Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/RR – 02/2020 
Comunicado 23 

10/03/2021 
 

 
 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e o Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Roraima – SEBRAE/RR, tornam público o  

a convocação do aprovado em cadastro reserva no  processo seletivo, abaixo descrito, para atuar 

como AGENTE no Projeto ALI - Agentes Locais de Inovação, cujo objetivo é promover a inovação 

para reduzir os custos e/ou aumentar o faturamento das microempresas e empresas de pequeno 

porte, a partir da instrumentalização e experimentação de ferramentas ágeis e do 

compartilhamento de experiências entre os empresários em consonância com o Acordo de 

Parceria para Pesquisa e Desenvolvimento nº 020/2017 firmado entre o CNPq e o SEBRAE. Vagas 

para o Estado de Roraima: 
 

 

Bolsista: ALI/01- Boa Vista. 

BOLSISTA/CÓD. 
VAGA 

REGIÃO 
ATUAÇÃO 

INSCRIÇÃO 
NOTA ETAPA  

CAPACITAÇÃO 
CLASSIFICAÇÃO 

DISPONIBILIZAÇÃO 
DA BOLSA 

ALI /001 CENTRAL  0160000020 96,76 5º 01/04/21 

 
Observações e exigências:  

 Para atuar como Bolsista de Campo (Bolsa ALI EXP-SB) o candidato não poderá 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;  

 Ficam mantidas as exigências constantes no Anexo V do Edital 02/2020;  

 As informações para o aceite da Bolsa ALI EXP-SB serão encaminhadas ao ALI aprovado pelo e-mail 

informado por eles no ato da sua inscrição;  

 A partir de 01 de abril de 2021 o convocado já deve estar à disposição do Projeto em seu pleito, para 

cumprimento das atividades previstas;  

 Se acaso estiver cursando Mestrado e Doutorado devem encaminhar o Termo de Anuência assinado 

pelos respectivos Orientador e Coordenador do Curso, digitalizado e/ou assinatura digital, em PDF, para a 

Coordenação Estadual do Projeto de Roraima até 04/04/2021. 

 

Boa Vista, 10 de março 2021.  

SEBRAE/RR 


