Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/RN
Comunicado 001-2019
27/08/2019
Na forma Comunicado –1-2019, Processo seletivo de Bolsistas- CNPq e SEBRAE/RN
Onde se lê:
II - AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO
1ª ETAPA: Análise Curricular e Documental – de caráter eliminatório:
Grade de pontuação para experiência profissional:
Experiência menor que 06 meses

0,0 pontos

Experiência de 06 meses a 01 ano e 11 meses

2,0 pontos

Experiência de 02 anos a 03 anos e 11 meses

3,0 pontos

Experiência de 04 anos a 04 anos e 11 meses

4,0 pontos

Experiência de 05 anos a 05 anos e 11 meses

5,0 pontos

Experiência acima de 06 anos

6,0 pontos

Fica esclarecido que:
Para comprovação da experiência acima requerida, o candidato deverá postar
01/10/2019 juntamente com os documentos mencionados nas páginas 22
Comunicado 001/2019 “COMPROVAÇÃO DOCUMENTOS GERAIS (cópias
COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE (cópias simples); DECLARAÇÕES – próprio
(originais) - Anexos II a VI”, mediante:

até o dia
e 23 do
simples);
candidato

 Declarações de comprovação de experiência, emitidas exclusivamente pelo setor de
recursos humanos ou equivalente da instituição, em papel timbrado da respectiva
instituição, devendo constar o carimbo com o CNPJ da instituição e assinatura (nome
legível da pessoa responsável por sua emissão, cargo que exerce e telefone de contato),
descrevendo as atividades executadas pelo profissional candidato, indicando título do
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serviço prestado, período, quantidades e resultado obtido.
 Cópia da carteira de trabalho e previdência Social (CTPS) contendo as páginas:
identificação do trabalhador; registro do empregador que informe o período (com início
e fim, se for o caso) com a descrição das atividades desenvolvidas para o
cargo/emprego e qualquer outra página da CTPS que ajude na avaliação, por exemplo,
quando há mudança na razão social da empresa e declaração do empregador com a
espécie do serviço realizado e a descrição das atividades desenvolvidas para o
cargo/emprego.

Observação: Não serão consideradas como experiência as atividades de: estágio,
monitoria ou prestação de serviços como voluntário.
Os documentos acima relacionados deverão ser enviados em envelope fechado, via SEDEX,
conforme cronograma constante no Comunicado 001-2019, para:

Processo Seletivo ALI – SEBRAE/RN/CNPq
COMUNICADO 001-2019
Nome do Candidato

CONCEPÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA
Endereço: Avenida Professor Magalhães Neto, 1.856 Ed. TK
Tower, salas 604 e 617, Pituba,
CEP 41810-012 Salvador/BA

Natal/RN, 05 de setembro de 2019.
JOSÉ FERREIRA DE MELO NETO
DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SEBRAE/RN
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