
 
 
 

Página 1 de 4 

 

Segundo Aditivo do Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE–01/2014 de 

09.05.2014 

 

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq e o SEBRAE- PI - Serviço de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas do Piauí, tornam pública para o conhecimento dos interessados que o item 

2.1 e 10 do Edital do Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE-01/2014 para captação de BOLSISTAS 

para atuarem como ORIENTADORES e AGENTES no Programa ALI – AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO 

passam a vigorar com as seguintes redações: 

 

2.1. Agente Local de Inovação bolsista: 

Nº de Vagas para ALI  
Indicação de Bolsa 
Imediata 

Cadastro Reserva 
Capacitação 

20 vagas 10 vagas 30 vagas 

Local de Trabalho Obs.: Os candidatos deverão residir ou ter disponibilidade para residir em uma 

das localidades de opção da vaga na data de assinatura do Termo de Aceitação 

de Bolsista. 

Bolsa Auxílio Bolsa capacitação: R$ 1.100,00/mês (EXP-C), por 2 meses, a contar da 

capacitação prevista para junho de 2014, sem possibilidade de renovação. 

Bolsa ALI: R$ 3.600,00/mês (EXP-SB), durante 24 (vinte e quatro) meses, após a 

capacitação e sem possibilidade de renovação. 

1. Durante todo o período de vigência do Termo de Concessão, o bolsista 

deverá possuir um plano de saúde, além de disponibilizar para as atividades 

um número de celular habilitado para comunicação e microcomputador 

portátil com acesso à internet móvel, ferramentas do pacote Microsoft Office 

2007 ou superior e suporte a Java.  

2. O Plano de Saúde será OBRIGATÓRIO e de responsabilidade de todos 

os bolsistas do CNPq, com comprovação mensal ao Gestor local do Programa 

ALI. 

Requisitos Exigidos Escolaridade 

• Áreas de Formação: deverão ser selecionados profissionais 

de Nível Superior das áreas de Economia, Engenharia de 

Produção, Engenharia de Alimentos, Ciências Contábeis, 

Marketing e Administração de Empresa, comprovada 

mediante apresentação de diploma ou declaração expedida 

por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério 

da Educação e Cultura (MEC); 

• Período de Conclusão do Curso Superior: Formados entre 
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23 de maio de 2011 a 23 de maio de 2014 com diploma ou 

declaração fornecido por instituição de ensino superior 

reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC). 

•  

Outros 

• Domicilio dos Candidatos: Os candidatos à bolsa deverão 

ser residentes nos municípios de atuação ou ter 

disponibilidade para residir em uma das localidades de opção 

da vaga; 

• Vinculo: os candidatos devem comprovar mediante 

apresentação de cópia de carteira de trabalho e declaração 

pessoal que não estão vinculados do mercado de trabalho, 

com emprego ou ocupação em entidade pública ou privada e 

ainda não serem beneficiário de outra bolsa de qualquer 

natureza; 

• Disponibilidade de Tempo: os candidatos devem ter 

disponibilidade para participar de 100% do Programa de 

Formação, em tempo integral, com duração de até dois meses 

e para participar de 100% do trabalho em campo, 

desenvolvido em tempo integral, com duração de 24 meses. 

Não estar cursando outra graduação. 

• Possuir currículo cadastrado e atualizado na plataforma 

Lattes. O cadastro do currículo na plataforma Lattes (CNPq) 

leva 24 horas para ser homologado.  
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10. CRONOGRAMA  
10.1. A convocação e os resultados das etapas ou qualquer alteração das informações descritas neste Edital 

serão divulgados pela CONSEP, conforme especificado no cronograma a seguir: 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES DATAS 

Período de inscrição: preenchimento de formulário de inscrição no site e entrega da documentação  
 

14/05/2014 a 
13/06/2014 

 Divulgação  da relação preliminar dos candidatos inscritos e análise curricular 17/06/2014 

Recurso contra resultado preliminar da inscrição : prazo para entrega do  recurso relativo ao resultado 

preliminar da inscrição Os recursos devem ser enviados para o e-mail alipi@consep-pi.com.br. 

18 a 19 

/06/2014 

Divulgação da lista final de candidatos da fase de   inscrição/análise curricular e convocação para a 

avaliação de conhecimentos. 
24/06/2014 

 FASE – AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTO  

Avaliação de Conhecimentos: aplicação das avaliações de conhecimentos. 29/06/2014 

Divulgação do gabarito e caderno de provas das avaliações de conhecimentos  30/06/2014 

Recurso contra o gabarito das avaliações de conhecimentos 30 a 

01/07/2014 

 Divulgação do Resultado da aplicação das avaliações de conhecimentos com a lista preliminar dos 

aprovados . 
02/07/2014 

 Recursos relativos ao resultado preliminar da aplicação das avaliações de conhecimentos . 02 a 

03/07/2014 

Divulgação dos resultados definitivos da aplicação das avaliações de conhecimentos e convocação para 

a avaliação potencial e gabarito oficial. 
04/07/2014 

FASE AVALIAÇÃO DE POTENCIAL  

Aplicação da Avaliação de Potencial para agentes e orientador  07 a 

08/07/2014 

Divulgação do resultado preliminar da aplicação das avaliações de potencial dos agentes e do avaliador 09/07/2014 

Recursos contra os resultados preliminares da aplicação das avaliações de potencial dos agentes e do 

orientador 

09 a 

10/07/2014 

Divulgação dos Resultados definitivos da aplicação das avaliações de potencial dos Agentes e do 

Orientador 
11/07/2014 

Resultados dos candidatos  selecionados  para a etapa seguinte 11/07/2014 

 INÍCIO DA CAPACITAÇÃO AVALIATIVA DOS AGENTES (SEBRAE/PI).  14/07/2014 
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Teresina - PI, 30 de Maio de 2014 

 

SEBRAE - PI 


