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É de responsabilidade do candidato acompanhar as informações no site até o final deste processo seletivo. 

 

Conteúdo Programático; Sugestões Bibliográficas e Critérios de Desempate 

 

Conteúdo Programático 

 

• Inovação. Conceitos clássicos, conceito de inovação consciente, inovação frugal; tipos de inovação, 

diferenças entre inovação incremental, radical e disruptiva, fatores que influenciam a inovação, principais 

componentes da inovação, modelos de inovação (aberta/ fechada/colaborativa); 

 

• Mecanismos de Inovação: conceitos, tipos (co-working, aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos), 

requisitos para implantação, modelos de negócios dos mecanismos, pontos críticos de sucesso, sistemas 

de gestão e credenciamento; metodologia Cerne, relação com ecossistema local de Inovação; 

 

• Cultura da Inovação: comportamentos inovadores, mindset de crescimento, mitos da inovação, pilares/ 

elementos da cultura de inovação 

 

Sugestões Bibliográfica 

 

Manual de Oslo ( edição atualizada 2017 - OCDE/FINEP)  Link: 

http://download.finep.gov.br/imprensa/manual_de_oslo.pdf 

 

https://anprotec.org.br/site/sobre/incubadoras-e-parques/  

 

Livro: Mindset: A nova psicologia do sucesso por Carol S. Dweck (Autor), S. Duarte (Tradutor) 

 

Livro: DNA do Inovador: Dominando as 5 habilidades dos inovadores de ruptura por Jeff Dyer (Autor), Clayton 

M. Christensen (Autor), Hal Gregersen (Autor) 

 

Livro: Mitos da Inovação -Scott Berkun Scott Berkun 

 

Livro: Reinventando as organizações -Frederic Laloux  

 

 

Critérios de Desempate  

 

A prova de conhecimentos será de caráter classificatório e eliminatório. Serão classificados para a etapa 

seguinte, os 30 (trinta) primeiros candidatos cuja nota da prova for igual ou superior a 60% (sessenta por 

http://download.finep.gov.br/imprensa/manual_de_oslo.pdf
https://anprotec.org.br/site/sobre/incubadoras-e-parques/
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cento), ou seja, as 30 maiores motas. Havendo igualdade de notas entre candidatos, a classificação será 

realizada conforme critérios de desempate descritos neste comunicado.  

 

1. Inovação. Conceitos clássicos, conceito de inovação consciente, inovação frugal; tipos de inovação, 

diferenças entre inovação incremental, radical e disruptiva, fatores que influenciam a inovação, 

principais componentes da inovação, modelos de inovação (aberta/ fechada/colaborativa); 

 

2. Mecanismos de Inovação: conceitos, tipos (co-working, aceleradoras, incubadoras, parques 

tecnológicos), requisitos para implantação, modelos de negócios dos mecanismos, pontos críticos de 

sucesso, sistemas de gestão e credenciamento; metodologia Cerne, relação com ecossistema local de 

Inovação; 

 

3. Cultura da Inovação: comportamentos inovadores, mindset de crescimento, mitos da inovação, 

pilares/ elementos da cultura de inovação. 

 

Se ainda assim houver empate, todos os candidatos empatados serão classificados. Os candidatos aprovados 

nesta etapa terão seus nomes e notas divulgados no site do SEBRAE/MG. 

  


