
Processo Seletivo de Bolsistas – CNPq e SEBRAE/PR – 01/2020 Edital 01 

COMUNICADO ESPECÍFICO DE CONVOCAÇÃO 

ENTREVISTA INDIVIDUAL POR COMPETÊNCIA 

AGENTES LOCAIS DE INOVAÇÃO 

 A entrevista Individual por Competências consistirá de questionamento 

oral baseado nas competências exigidas para a modalidade da Bolsa 

EXP-AS, conforme item 2 (dois) no Edital.  

 As entrevistas ocorrerão nos dias 07/12/2020 à 10/12/2020 via on-line, 

no horário das 08h00min às 18h00min, com convocação individual com 

horário para cada candidato. 

 O link de acesso à entrevista será encaminhado via e-mail para o 

candidato convocado.  

 Terá duração de, no máximo, 30 minutos por candidato. 

 Os candidatos serão avaliados, individualmente, por uma banca 

examinadora composta por, no mínimo, 3 (três) profissionais, sendo um 

representante da GD9 ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS 

LTDA e dois representantes do SEBRAE/PR.  

 Serão atribuídas notas por examinador, para cada candidato.  

 Todo processo será gravado e filmado, devendo o candidato, no ato de 

sua identificação on-line, pela Banca Examinadora do Processo Seletivo, 

assinar o Termo de Autorização referente ao uso de imagem.  

 O candidato deverá comparecer à sala virtual de avaliação, com 

antecedência mínima de 10 (dez) minutos.  

 Não será admitida a entrada, nas salas virtuais de avaliações, de 

candidato que se apresente após o horário estabelecido para o seu 

início.  

 O candidato somente terá acesso à sala virtual para realização das 

avaliações mediante apresentação obrigatória do Documento Original de 

Identidade, que deverá estar em perfeitas condições, de forma a 

permitir, com clareza, a identificação do candidato. Como não ficará 



retido, será exigida a apresentação do original, não sendo aceitas 

cópias, ainda que autenticadas.  

 Serão considerados Documentos de Identidade: Carteiras expedidas 

pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, 

pelos Institutos de Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; 

carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional 

(ordens, conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; 

carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei federal, 

valham como identidade; carteira de trabalho e previdências social; 

carteira nacional de habilitação (somente o modelo aprovado pelo artigo 

159 da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997).  

 Não haverá segunda chamada ou repetição de nenhuma das etapas.  

 O candidato não poderá alegar desconhecimentos quaisquer sobre a 

realização das avaliações como justificativa de sua ausência.  

 O não comparecimento às avaliações, qualquer que seja o motivo, 

caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação 

automática do Processo Seletivo.  

 Ao acessar a sala virtual, o candidato deverá manter a webcam e o 

áudio aberto.  

 A entrevista será desconsiderada para avaliação e para a atribuição 

de nota caso o candidato desligue seu áudio ou seu vídeo, ou saia da 

frente do computador, durante a sua realização.  

 Não será aceita outra pessoa junto ao candidato no momento da 

entrevista.  

 O não comparecimento às avaliações, qualquer que seja o motivo, 

caracterizará desistência do candidato e resultará em sua eliminação 

automática do Processo Seletivo.  

 

Curitiba, 04 de dezembro de 2020.  


