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SELEÇÃO DE BOLSISTAS PARA O PROJETO IF MAIS EMPREENDEDOR
(Referente ao Edital 05/2021)

1.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1
O Campus Rio Pomba, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Sudeste de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais torna público pelo presente Edital o
período para seleção de BOLSISTAS para o o processo de seleção de bolsistas para atuarem no
Programa IF Mais Empreendedor Nacional, no qual consiste em ações voltadas ao atendimento,
apoio e orientação a Micro e Pequenos Empreendedores (MPEs) e aos Empreendedores
Individuais, para o ano de 2021, observadas as normas e instruções estabelecidas neste Edital.
Para maior detalhamento das ações propostas pelo Programa, pode-se consultar o Edital
05/2021 disponível no seguinte endereço: http://fadema.org.br/?p=3474.

2.

DOS OBJETIVOS

2.1. Este edital visa selecionar estudantes dos cursos presenciais do Campus Rio Pomba,
regularmente matriculados, para parcipação como bolsistas no edital IF Mais Empreendedor.
2.2. As avidades da consultoria têm previsão de duração de 06 (meses) e serão realizadas a
partir de junho de 2021, considerando o projeto do Campus Rio Pomba aprovado no Edital IF
Mais Empreendedor (Anexo 1).
2.3. Em razão das orientações para distanciamento social as avidades que demandem reuniões,
conversas e/ou apresentação de materiais/informações deverão ser realizadas de forma online
evitando-se ao máximo reuniões e/ou conversas presenciais.
2.4. As bolsas ofertadas aos(as) estudantes pretendem despertar a criavidade e o espírito
empreendedor destes por meio da exposição e interação com organizações locais. Pretendem
ainda inseri-los em um ambiente de resolução de problemas e geração de ideias inovadoras a
fim de prepara-los para a dinâmica de atuação profissional.

3.DO PÚBLICO-ALVO
3.1. O edital é destinado aos discentes do IF Sudeste campus Rio Pomba regularmente
matriculados no curso técnico em admnistração e de graduação em Administração, Ciência da
computação e Direito de acordo com os critérios do item .
4. VAGAS E BOLSAS
4.1. Poderão inscrever-se os discentes do Campus Rio Pomba do Instiuto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais regularmente matriculados nos cursos de
Bacharelado em Administração , Técnico em Administração, Ciência da Computação e Direito.
4.2. Os estudantes se comprometem a acatar e cumprir as orientações de coordenação do
projeto até a finalização do processo de consultoria.
4.3. O estudante selecionado com idade inferior a 18 anos, não emancipado, deverá apresentar
preenchido e assinado o Termo de Autorização dos Pais ou Responsável (o Termo será
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encaminhado aos bolsistas após a
finalização do processo seletivo).
4.4. O valor da bolsa para os alunos será de 400,00 (quatrocentos) reais mensais para cada
estudante para uma carga horária de 20 (vinte) horas semanais pelo período de 06 (seis) meses
de duração dos
projetos.
4.5. O valor mensal de cada bolsa destinado ao(à) bolsista é individual e indivisível.
4.6. As bolsas poderão ser canceladas a qualquer tempo: a) por desistência do(a) estudante (a);
b) a pedido do(a) orientador(a); c) por não cumprimento das exigências do projeto; d) por
trancamento de matrícula; e) por sanção disciplinar; f) por falta de inscrição pelo(a) estudante(a)
em disciplinas no período de vigência da bolsa.
Parágrafo único: Os(as) bolsistas que tiverem suas bolsas canceladas, pelos motivos acima,
poderão ser substituídos(as) no decorrer do período, por outro(a), através de seleção gerida
pelos(as) coordenadores(as).
4.7. Das vagas previstas:
Quadro 1: Descrição das vagas
Nome do projeto

Empreendedores
de Rio Pomba
em ação

Responsável

Profª Bruna
Rodrigues
de Freitas

Objetivo do projeto

Oferecer consultoria
gratuita na área de
gestão para
Microempreendedores
Individuais (MEIs) e
Micro e Pequenas
Empresas (MPEs) de
Rio Pomba e região.

Número
de
vagas

Critérios

1 vaga para discente
regularmente matriculado
no curso técnico em
Administração.

6 vagas

4 vagas para discentes
regularmente
matriculados a partir do
segundo período do
curso bacharelado em
Administração.
1 vaga para discentes
regularmente
matriculados no curso de
Administração,Ciência
da Computação ou
Direito.

5. DA INSCRIÇÃO
5.1. As inscrições no Processo Seletivo serão realizadas exclusivamente de forma remota pela
ficha de inscrição disponível no link: https://forms.gle/fjqgTsHraektBg5x9, entre os dias 06 de
Maio de 2021 até às 17 horas de 12 de Maio de 2021.
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5.2 Exigências necessárias no ato da inscrição:
5.2.1. Atender todos os critérios do item 4.7 – Das vagas previstas.
5.2.3 Preencher e responder todas as perguntas do formulário de inscrição disponibilizado pelo
link: https://forms.gle/fjqgTsHraektBg5x9
5.2.4. É de inteira responsabilidade do candidato, estar atento a todas as informações contidas
neste Edital, bem como das informações efetuadas na ficha de inscrição.
5.2.5.. Ter a disponibilidade de equipamentos de informáca pessoal e acesso à internet, para
exercer avidades remotas.
6. SELEÇÃO

6.1.O processo de seleção será efetuado por duas etapas :
6.1.1. A primeira etapa consiste em pontuação do currículo.
6.1.2.Após o ato da inscrição, o(a) candidato(a) deve encaminhar para o e-mail:
bruna.rodrigues@ifsudestemg.edu.br , os documentos comprobatórios das informações
curriculares, dispostas no quadro a seguir.
6.2. A segunda etapa consiste em realização de entrevista realizada pelo coordenador
do projeto e co-orientadores.
6.3.

Os candidatos aptos para a entrevista, serão divulgados no dia 12 de Maio de 2021, no
site: https://www.ifsudestemg.edu.br/riopomba.

6.4.

A seleção deverá considerar os critérios, constante no quadro 2:

Quadro 2: Critérios de seleção:
Critério
Disponibilidade do horário
Conhecimento em informática (excel,
googleforms, word, etc)
Experiência em projetos de ensino, ou
pesquisa, ou extensão, dentro do campus
Participação em Grupos de estudos ou
Empresas Juniores
Monitoria ou estágios realizados

Entrevista

Pontuação máxima
Requisito mínimo
2 pontos
(1 ponto a cada seis meses, comprovado por
autodeclaração, limitado a 2 pontos
2 pontos
(1 ponto a cada seis meses, comprovado por
declaração, limitado a 3 pontos)
3 pontos
(1 ponto a cada seis meses, comprovado por
declaração, limitado a 2 pontos)
1 ponto
(0,5 ponto por monitoria ou estágio, desempenhados
independente do tempo, comprovado por
declaração.
2 pontos

7. CRONOGRAMA
Inscrições
Divulgação do edital e Início das Inscrições
Resultado dos candidatos aptos a entrevista
Entrevista

06/05 até 12/05/2021
https://forms.gle/fjqgTsHraektBg5x9
12/05/2021
13/05/2021
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13/05/2021
A definir
Junho a dezembro de 2021

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Ao se inscrever neste Programa, os participantes autorizam o uso de sua imagem e voz,
destinadas à divulgação ao público em geral, em decorrência da participação no programa.
8.2.Eventuais dúvidas a serem dirimidas serão solucionadas pelo professor responsável pelo
projeto, conforme descrição no Quadro 1.
8.3. Em casos de dúvidas sobre este edital, o interessado deverá entrar em contato pelo e-mail
bruna.rodrigues@ifsudestemg.edu.br ou pelo telefone: (34)991693172.

Rio Pomba, 06 de maio de 2021
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ANEXO I - Modelo da Proposta Institucional
PROPOSTA INSTITUCIONAL
Formatação exigida: Fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, todas as margens em 2,5
cm.
Projetos: foram descritos os tópicos para a elaboração dos projetos os quais deverão ser
repetidos em até 7 projetos dentro da proposta institucional. As descrições que se referem
a cada item deverão ser retiradas da proposta antes de submetida.
Dados da Instituição
Nome completo

Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais

Sigla

IF Sudeste MG

Representante máximo

Charles Okama de Souza

Cargo do representante máximo

Reitor

E-mail do representante máximo

gabinete@ifsudestemg.edu.br

Endereço da sede da instituição

Avenida Luz Interior, 360, bairro Estrela Sul,
CEP 36.030-713

Cidade

Juiz de Fora

Estado

Minas Gerais

E-mail da instituição

gabinete@ifsudestemg.edu.br /
nittec.reitoria@ifsudestemg.edu.br

Telefone

(32)3257-4101 / (32)98469-7149

Coordenador Institucional

Flávia Couto Ruback Rodrigues

Contatos
Fone – (35) 3295-9727
E-mail: atendimentofadema@gmail.com
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PROJETO 1
Nome

Empreendedores de Rio Pomba em ação

Coordenação do projeto
Nome do coordenador

Bruna Rodrigues de Freitas

SIAPE

1057151

CPF

09718422641

Cargo

Professora EBBT

Unidade de lotação

Campus Rio Pomba

E-mail

bruna.rodrigues@ifsudestemg.edu.br

Celular (com DDD)

(34)991693172

Endereço residencial
completo

Rua Antônio Machado Sobrinho, 115, apto 403.
Centro, Tocantins-Mg.
Cep:36512-000

Conta bancária para
recebimento da bolsa
com PIX cadastrado

Nome do Banco: Brasil
Agência:2728-6
Número da Conta: 12088-x
Tipo ( ) poupança ( x ) corrente
Chave PIX :09718422641

Limite Constitucional
para remuneração de
servidores.

Declaro que o limite máximo da soma da remuneração,
retribuições e bolsas percebidas por mim, em qualquer
hipótese, incluindo este projeto, não excede ao maior valor
recebido pelo funcionalismo público federal, nos termos do
artigo 37, inciso XI, da Constituição da República de 1988.

1 - OBJETIVO GERAL
Oferecer consultoria gratuita na área de gestão para Microempreendedores Individuais
(MEIs) e Micro e Pequenas Empresas (MPEs) de Rio Pomba e região.
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2 - JUSTIFICATIVA
São muitas as dificuldades enfrentadas pelos produtores, comerciantes e prestadores de
serviços no momento de crise provocada pela pandemia do COVID-19. De acordo com
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (2020), o
segmento varejo tradicional, seguido por moda, alimentação fora do lar, construção civil,
beleza, logística e transporte são os segmentos que mais concentram pequenos negócios
e são os que terão as atividades mais afetadas. Os segmentos mais impactados somam
12,3 milhões de empresas, que empregam 21,5 milhões de trabalhadores.Sendo assim,
ações que visem minimizar esse impacto são de extrema relevância.
Adaptar o negócio para entrega direta ou utilizando serviço delivery é uma alternativa
interessante para o varejo. Mesmo que o empresário tenha que fechar sua loja física,
deve manter contato com os clientes pelos canais digitais e oferecer serviços e manter a
comunicação para manter a lembrança do cliente (SEBRAE, 2020, p. 3).
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o município de
Rio Pomba possui aproximadamente 17.000 habitantes, tem 20,8% de pessoas ocupadas
e 33% da população tem rendimento nominal mensal per capita de até ½ salário mínimo.
As cidades do entorno de Rio Pomba também apresentam características semelhantes,
sendo que alguns, mediante o necessário período de isolamento social, enfrentam
situações até mais alarmantes, motivo pelo qual desenvolver algum tipo de intervenção
que ajude os empreendedores da região torna-se necessária (IBGE,2017).
Diante disso, o projeto Empreendedores de Rio Pomba em ação poderá oferecer grande
suporte para os empreendedores de Rio Pomba e região através de ações que
contribuam para os negócios afetados negativamente pela Pandemia da Covid-19.
Destaca-se também que o projeto possibilitará aos estudantes envolvidos, a oportunidade
de ampliar suas experiências acadêmicas , desenvolver habilidades e empoderar futuros
profissionais capacitados para o mercado de trabalho.
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3 - ABRANGÊNCIA DA PROPOSTA
O projeto visa contribuir com as atividades comerciais de produtores rurais, pequenos
comerciantes e prestadores de serviços de Rio Pomba e região prestando consultoria na
área de gestão. Especificamente, o projeto visa oferecer:
•

Criação do modelo de negócio:

Instrução para criação do Canvas, uma

ferramenta visual que permitirá o empreendedor estruturar seu modelo de negócio.
•

Gestão de redes sociais: Dicas e sugestões de melhorias para o empreendedor
vender através das redes sociais.

•

Orientação de marketing: Como utilizar o marketing a partir do calendário de
postagens. Essa ferramenta contribuirá para o empreendedor construir um bom
relacionamento com os clientes e manter sua marca sempre visível.

•

Orientação financeira: Criação e dicas de planilha de fluxo de caixa , uma
ferramenta para ajudar os empreendedores a controlar o movimento de entradas
e saídas de dinheiro do caixa do negócio. A figura 1 apresenta as áreas que o
projeto visa atender:

Figura 1: Abrangência da proposta
Canvas

Gestão de
redes
sociais

Orientações
de
marketing

Orientação
financeira

Fluxo de
caixa

Fonte: Elaborado pela autora, 2021
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4 - METODOLOGIA
Fase 1- Prospecção dos empreendedores: Nesta fase será feita a busca por
empreendedores através de contatos com a Associação Comercial, Prefeitura e
divulgação em redes sociais. As estratégias para prospecção estão descritas no item 6.
Fase 2 – Seleção dos empreendimentos: Após a prospecção, os empreendedores
serão selecionados de acordo com o perfil exigido pelo projeto. Para isso, os membros
do projeto deverão:
•

Contatar as empresas

•

Avaliar a adequação do perfil ao projeto

Fase 3 – Apresentação do projeto e palestra:
•

O primeiro encontro será realizado pelo google meet de maneira coletiva com os
empreendimentos selecionados para participar do projeto.

•

Participarão desse encontro a coordenadora do projeto, membros que auxiliarão
durante todo o projeto e empreendedores.

•

Momento 1: Será feita a apresentação do projeto, as pessoas envolvidas e a
metodologia que será utilizada.

•

Momento 2: Será apresentada uma palestra com o título: Criando oportunidades
em tempos de crise.

Fase 4 - Bate papo individual com o empreendedor e diagnóstico: Na quarta fase, a
equipe irá conversar com o empreendedor a fim de compreender a realidade e as dores
do empreendimento e direcionar a demanda.
•

Os encontros serão realizados pelo google meet e serão individuais a fim de
compreender melhor a especificidade de cada empreendimento.

•

Momento 1: O empreendedor irá detalhar os principais gargalos do negócio.
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Nesse primeiro momento, será utilizada a matriz swot (figura 2), pois além dos
problemas, será possível identificar as forças, ameaças e oportunidades do negócio.
Figura 2: matriz swot

Forças

Oportunidades

Fraquezas

Ameaças

Fonte: elaboração própria,2021

•

Momento 2: Neste momento serão discutidas juntamente com o empreendedor,
alternativas de melhorias para o empreendimento.

Fase 5 – Construção e apresentação da proposta: O objetivo desta fase é construir e
apresentar uma proposta de solução do problema.
•

Os encontros serão realizados pelo google meet e serão individuais com cada
empreendimento.

•

Momento 1: os integrantes do projeto irão construir uma proposta a ser
apresentada para o empreendedor. Para isso, será utilizado um formulário padrão
de proposta a ser apresentado para todos os empreendimentos. Este formulário
ainda será elaborado pela equipe do projeto.

•

Momento 2: A proposta será apresentada e discutida com o empreendedor.
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Fase 6 – Execução: Esta fase será responsável por aplicar as ações sugeridas e aceitas
pelo empreendedor.
•

Os encontros serão realizados pelo google meet e serão individuais com cada
empreendimento.

•

Momento

1:

Serão

realizados

acompanhamentos

juntamente

com

o

empreendedor para aplicação das melhorias.
Fase 7- Acompanhamento dos resultados: Haverá acompanhamento da execução e
dos resultados obtidos.
•

Momento 1: Encontro com os empreendedores para acompanhamento dos
resultados obtidos.

•

Momento 2: Os membros do projeto, junto do empreendedor, deverão aferir os
indicadores para acompanhamento de evolução da empresa.

•

Momento 3: O empreendedor irá refletir sobre os aprendizados obtidos durante o
projeto e relatar a experiência e aprendizados.
A figura 3 apresenta as etapas de execução do projeto.

Figura 3: Etapas de execução do projeto
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Fonte: elaboração própria,2021
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5 - METAS E INDICADORES
•
Conhecer a realidade dos empreendedores
•
Elaborar diagnósticos
•
Implementar alternativas de comercialização dos produtos ou serviços pelas redes
sociais.
•
Implementar ferramentas para auxiliar no controle financeiro.
•
Aumento das receitas
•
Inovar em estratégias de mercado

6 - ESTRATÉGIA DE ATRAÇÃO PARA OS MICRO E PEQUENOS NEGÓCIOS
A equipe do projeto será responsável por identificar Microempreendedores Individuais
(MEI’s) e Micro e Pequenas Empresas (MPE’s) de Rio Pomba e região que se enquadram
na proposta. Para isso, algumas estratégias de atração foram definidas:
1) Divulgar o projeto em mídias sociais e nos canais de comunicação do
Departamento acadêmico de ciências gerenciais - DACG do IF Sudeste campus
Rio Pomba. Essa fase engloba:
•

Criar materiais de divulgação

•

Disponibilizar os materiais de divulgação para os responsáveis pelas
publicações nas mídias selecionadas.

•

Acompanhar as publicações

2) Divulgar o projeto em eventos do DACG. Essa fase engloba:
•

Criar materiais de divulgação

•

Disponibilizar os materiais de divulgação para os responsáveis pelas
publicações nas mídias selecionadas.

•

Acompanhar as publicações

3) Buscar empresas para participar do projeto. Para isso, será necessário identificar
empresas com perfil para participar do projeto através da Associação comercial e
prefeitura.
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4) Interagir com as empresas para explicar a finalidade do projeto.
Selecionar as empresas com perfil exigido pelo projeto.

Atividades

Meses 2021
Jun.

Prospecção dos empreendedores

X

Seleção dos empreendimentos

X

Apresentação do projeto e
palestra
Bate papo individual com o
empreendedor e diagnóstico

Jul.

Ago.

X

X

X

Construção e apresentação da
proposta

Set.

Out. Nov.

Dez.

X

X

X

Execução

X

X

X

Acompanhamento dos resultados

X

X

X

8 - IMPACTO SOCIAL/RESULTADOS ESPERADOS
Espera-se com este projeto, contribuir com a redução de impactos econômicos e gerar
oportunidades para empresas e empreendedores durante o período de isolamento social
imposto pela Covid-19. Além disso, essas melhorias vislumbradas poderão tornar esses
empreendedores mais organizados, preparados para as demandas da atualidade,
melhorando a relação com os clientes e a sua lucratividade.
As ações implementadas oportunizarão aos estudantes a prática dos saberes
desenvolvidos ao longo dos cursos e experiências satisfatórias na relação com o mundo
do trabalho.
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Por fim, cabe ressaltar o impacto social que o projeto poderá proporcionar a partir do
esforço comum de integração e desenvolvimento na resolução de um problema social
que tem afetado muitos empreendedores nesse período pandêmico.

Contatos
Fone – (35) 3295-9727
E-mail: atendimentofadema@gmail.com

