
 
 

SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARÁ 
– SEBRAE/CE 

 
COMUNICADO  

 
PROCESSO SELETIVO DE BOLSISTAS – CNPq E SEBRAE/CE 

EDITAL Nº 01/2013 
 

O SEBRAE/CE, ATRAVÉS DE SUA UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS, tendo em 
vista o Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/CE para atuarem como 
AGENTE e ORIENTADOR no Programa ALI – AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO, cujo 
objetivo é massificar soluções de inovação e tecnologia nas micro e pequenas 
empresas, em consonância com o Acordo de Cooperação Técnica nº 78/2010 
firmado entre o CNPq e o SEBRAE Nacional, de acordo com o Edital de Abertura de 
Inscrições publicado no site www.consep-pi.com.br em 05/10/2013 (Edital nº 
01/2013), 
 
CONSIDERANDO a constatação de erro na fase de “Análise Curricular” referente à 
vaga de ORIENTADOR, ocasionando, de forma irregular, na aprovação de candidato 
que não atendia ao requisito exigido “Ter participado como orientador de 
graduandos, pós-graduação e/ou mestrados, comprovados através de declaração 
em papel timbrado da empresa onde prestou o serviço”; 
 
CONSIDERANDO que o item 1.16 do Edital assegura ao SEBRAE/CE e ao CNPq o 
direito de cancelar, no todo ou em parte, esta seleção, mediante justificativa, sem 
que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer indenização, compensação ou 
reclamação dos participantes; 
 
CONSIDERANDO que o SEBRAE/CE preza pela observância dos princípios 
constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade e a 
reunião realizada da Unidade de Gestão de Pessoas com a Diretoria Executiva do 
SEBRAE/CE, COMUNICA que: 
 
I – fica CANCELADA a seleção para 01 (uma) vaga para ORIENTADOR com 01 
(uma) para cadastro de reserva; 
 
II – permanecem válidos todos os demais atos relativos à seleção de 20 (vinte) 
vagas imediatas para o cargo de AGENTE LOCAL DE INOVAÇÃO e 15 (quinze) 
vagas para cadastro de reserva. 
 
Fortaleza/CE, 18 de novembro de 2013. 
 
 

UNIDADE DE GESTÃO DE PESSOAS  
SEBRAE/CE 

http://www.consep-pi.com.br/

