
 
 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO 001/2019 – CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA – SEMTEPI – 
ESCRITÓRIO DO EMPREENDEDOR 

 
PROCESSO SELETIVO PARA O PROJETO DECOLAR 

PREFEITURA DE MANAUS/SEMTEPI 
 

A Prefeitura Municipal de Manaus por meio da Secretaria Municipal do 

Trabalho, Empreendedorismo e Inovação torna público para conhecimento dos 

interessados, a abertura de Processo Seletivo de Empreendedores e Potenciais 

Empreendedores para participação no projeto intitulado “Decolar”. 

O exemplar deste edital está disponível no site da SEMTEPI 

semtepi.manaus.am.gov.br. 

 
1. OBJETO 
 
1.1 O presente edital tem por objeto promover Capacitação Empreendedora na cidade 

de Manaus. As capacitações, carga horária e quantitativo de vagas, encontram-se no 

ANEXO II. 

 

1.2 Tem como público-alvo: 

a) Empreendedores – pessoas que possuem algum tipo de negócio (formal ou 

informal); 

b) Potenciais empreendedores – pessoas que desejam iniciar uma atividade 

(negócio), 

c) Empreendedor que atua no ramo alimentício. 
 
 2. DO PROGRAMA MANAUS MAIS EMPREENDEDORA 
 
2.1 O Programa tem como missão disseminar e promover políticas públicas voltadas a 
geração de emprego e renda e desenvolvimento social e econômico. O “Decolar” é um 
dos projetos que integram o programa “Manaus Mais Empreendedora”, cuja proposta 
é contribuir para a redução de problemas que empreendedores e potenciais 
empreendedores enfrentam para abrir ou administrar sua empresa, oferecendo 
capacitação empreendedora com atividades, mentorias e orientações temáticas por 
meio de ações específicas e coletivas.  
 
2.2 O Programa está estruturado na Lei Orçamentária Anual do Município e 
Planejamento Estratégico Manaus 2030. 
 
3. DAS CAPACITAÇÕES OFERECIDAS 
 

3.1 Serão oferecidas capacitações empreendedoras de qualidade para 
empreendedores e/ou potenciais empreendedores, conforme ANEXO II – Quadro de 
vagas e realização. 
 



 
 

 
 

 
3.2 CAPACITAÇÃO 1: INICIAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO 
 

Descrição: Atividades voltadas para 60 (sessenta) empreendedores e/ou 
potenciais empreendedores para iniciar um negócio abordando assuntos pertinentes 
como iniciação ao empreendedorismo, processo empreendedor. Distribuído conforme 
a seguir: 

a) Módulo 1: Introdução: Primeiros passos para o empreendedor. (Finanças 
básicas, ferramentas para começar o seu negócio, educação econômica) – 
período 10 (dez) horas; 

b) Módulo 2: Acesso a capital – captação de recursos para o seu negócio, inovação 
empreendedora (como criar um negócio para a população de baixa renda) – 
período 10 (dez) horas; 

c) Módulo 3: Aspecto legal e jurídico para o empreendedor. Gestão de pessoas, 
criação de equipe para o seu negócio, como aumentar e gerenciar suas vendas 
– período 10 (dez) horas, 

d) Módulo 4: Ferramentas para elaboração do plano de negócio, plano de 
negócios, como criar uma empresa – período 10 (dez) horas. 

 
3.3 CAPACITAÇÃO 2: DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO EMPREENDEDOR POR MEIO 
DO DESIGN THINKING 
 

 Descrição: Atividades voltadas para 60 (sessenta) empreendedores e/ou 
potenciais empreendedores a desenvolver um processo empreendedor por meio da 
metodologia Design Thinking - imersão, ideação, prototipação e desenvolvimento de 
ideias inovadoras que tenham potencial de negócios, no período total de 40 (quarenta) 
horas. 
 
3.4 CAPACITAÇÃO 3: POSICIONAMENTO DE MERCADO 
 

Descrição: Atividades voltadas para 60 (sessenta) empreendedores e/ou 
potenciais empreendedores para posicionamento de mercado para marketing de 
pequenos negócios. Distribuído conforme a seguir: 

a) Módulo 1: Introdução ao marketing para micro e pequenas empresas – período 
10 (dez) horas; 

b) Módulo 2: Encontre seu espaço – período 10 (dez) horas; 
c) Módulo 3: Entenda as novas necessidades – período 10 (dez) horas, 
d) Módulo 4: Esteja Conectado – período 10 (dez) horas. 

 
3.5 CAPACITAÇÃO 4: NEGÓCIOS SOCIAIS 
 

Descrição: Atividades voltadas para 30 (trinta) empreendedores e/ou potenciais 
empreendedores para estruturação de negócios sociais, incluindo formação em 
conceitos e estratégias sobre negócios sociais e inclusivos e na elaboração de modelos 
de negócios a partir da identificação de questões sociais. Distribuído conforme a 
seguir: 

 



 
 

 
 

a) Módulo 1: Introdução: desafios de empreender negócios sociais no Brasil. 
Como medir o impacto social de seu negócio – período 10 (dez) horas; 

b) Módulo 2:  Discussão sobre Negócios Sociais e Grandes Empresas: 
oportunidades e desafios para parcerias na cadeia de valor – período 10 (dez) 
horas; 

c) Módulo 3:  Aspectos legal/ jurídico; modelo de negócios; inovação; potencial de 
escala; Conhecimento e Relacionamento do Mercado da Base da Pirâmide – 
período 10 (dez) horas, 

d) Módulo 4: Pondo em prática: elaborando o seu negócio social. Plano de 
negócio Plano de negócio. Ecossistema de Apoio a negócios sociais no Brasil 
(incubadora, aceleradora, investimentos) – período 10 (dez) horas. 

 
3.6 CAPACITAÇÃO 5: CONSULTORIA PARA EMPREENDEDORES DA ÁREA ALIMENTÍCIA 
 

Descrição: Consultoria na área ALIMENTÍCIA, PARA 17 (dezessete) 
empreendedores. Atendendo restaurantes, lanchonetes, mercadinhos, açougues e 
outros. A respeito de gestão de estoque, embalagem de produtos, análise de 
prateleira, rotulagem nutricional, adequação a legislação, procedimento operacional 
padrão e manual de boas práticas de fabricação, no período total de 120 (cento e 
vinte) horas. 
 
4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 
 
4.1 Para participar do Projeto os candidatos devem: 

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, residente em Manaus. Em caso de 
estrangeiro, o mesmo deverá estar devidamente regularizado e possuir 
cadastro no Programa de Integração Social (PIS); 

b) Ter o perfil em consonância com o público-alvo (item 1.2); 
c) Estar ciente dos locais de realização das capacitações, cujo deslocamento é de 

inteira responsabilidade do (a) candidato (a).  
d) Serão aceitas inscrições de candidatos (as) com no mínimo 16 (dezesseis) anos 

de idade. Que deverá apresentar ciência e concordância do responsável 
(ANEXO V). 

 
5. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 
 
5.1 A classificação dos (as) candidatos (as) inscritos (as) respeitará o número de vagas 
disponíveis, bem como os critérios estabelecidos, na seguinte ordem: 

a) Exercer alguma atividade empreendedora (formal ou informal); 
b) Ser cadastrado no Escritório do Empreendedor, 
c) Ter cursado ou estar cursando o ensino fundamental ou médio em escola 

pública. 
 
6. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
6.1 Os critérios de desempate serão aplicados entre os candidatos que concorrerem à 
mesma vaga disponibilizada, seguindo a seguinte ordem: 



 
 

 
 

a) Ter um negócio formal ou informal; 
b) Residir em residência alugada, 
c) Ter cursado ou estar cursando o ensino fundamental / médio em escola 

pública. 
 
7. DO PROCESSO SELETIVO 
7.1 O Processo Seletivo está compreendido em 5 (cinco) etapas: 
 
7.1.1 - Etapa I – Inscrição Presencial: 
 

Os interessados deverão comparecer em um dos pontos indicados no ANEXO II, 
para efetivar inscrição portando o seguinte documento: 

 Ficha de inscrição (ANEXO III) devidamente preenchida e assinada. Os campos 
da ficha são de preenchimento obrigatório e o (a) candidato (a) terá que 
informar os dados pessoais, incluindo o número do Registro Geral (RG), 
Cadastro de Pessoa Física (CPF), escolaridade, capacitação pretendida, além de 
outras informações solicitadas na ficha de inscrição.  
 

7.1.1.1 As inscrições presenciais serão realizadas no período de 28/01/19 à 05/02/19 
no horário de 8h30 às 14h, conforme cronograma (ANEXO I).  
 
7.1.1.2 No ato da inscrição presencial, o candidato poderá optar por mais de uma 
capacitação, desde que não haja conflito de datas de realização.  

 
7.1.2 - Etapa II – Análise de Documentação: 
 

O Departamento de Qualificação Profissional ficará responsável por selecionar 
os (as) candidatos (as) aptos a etapa III, seguindo os requisitos (item 3), critérios de 
classificação (Item 5) e desempate (Item 6). 
 
7.1.3 - Etapa III –Análise de perfil - entrevista: 
 

a) Será publicado no site da SEMTEPI o resultado preliminar da seleção, com a 
convocação dos (as) selecionados (as) para a fase de entrevistas.  

b) O Departamento de Planejamento e Apoio ao Empreendedor ficará 
responsável por realizar as entrevistas, a fim de analisar o perfil dos (as) 
candidatos (as), bem como, explicitar ao mesmo as etapas do projeto 
“Decolar”. 

 
7.1.4 - Etapa IV –Divulgação do Resultado: 
 

a) Será publicado no site da SEMTEPI o resultado final da seleção, com a 
convocação dos (as) selecionados (as) para a matrícula.  

b) Caso haja cadastro de reserva, haverá lista de espera, e os candidatos devem 
estar atentos, pois em caso de vagas remanescentes, os mesmos serão 
contatados via ligação telefônica. 

c) O candidato selecionado que não comparecer no primeiro dia da capacitação, 



 
 

 
 

será automaticamente substituído por candidato em cadastro de reserva. 
 
7.1.5 - Etapa V- Matrícula e Cadastro: 

 
7.1.5.1 - Os (as) candidatos (as) selecionados (as) e convocados (as) deverão 
comparecer em um dos pontos indicados no ANEXO II, no dia e horário constante no 
Cronograma (ANEXO I), a fim de entregar os documentos comprobatórios e se 
cadastrar no Escritório do Empreendedor.  

 
7.1.5.2 - Os candidatos que não entregarem as documentações no prazo estabelecido 
estarão automaticamente eliminados do processo seletivo.   
 
7.1.5.3 - Os documentos exigidos deverão ser entregues em cópia simples, e não serão 
admitidas cópias ilegíveis ou oriundas de fax. 
 
7.1.5.4 - Documentos exigidos para a matrícula de candidatos (as) acima de 18 anos 
de idade: 

a) 1 (uma) Cópia de Documento Oficial com Foto (preferencialmente RG); 
b) 1 (uma) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
c) 1 (uma) Cópia do comprovante de residência. Podendo ser Conta de água, 

energia, telefone ou fatura de cartão de crédito (válido somente dos três 
últimos meses); 

d) 1 (uma) Cópia do comprovante de escolaridade – Diploma/Certificado ou 
Declaração emitida pela Escola; 

e) 1 (uma) Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), emitido no site 
da Receita Federal, em caso de empreendedor formal. 

f) 1 (via) Declaração de comprometimento de participação nas capacitações 
(ANEXO IV). 

 
7.1.5.5 - Documentos exigidos para a matrícula de candidatos (as) entre 16 e 17 anos 
de idade: 
 

a) 1 (uma) Cópia de Documento Oficial com Foto (preferencialmente RG); 
b) 1 (uma) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF); 
c) 1 (uma) Cópia do comprovante de residência. Podendo ser Conta de água, 

energia, telefone ou fatura de cartão de crédito (válido somente dos três 
últimos meses); 

d) 1 (uma) Cópia do comprovante de escolaridade – Diploma/Certificado ou 
Declaração emitida pela Escola; 

e) 1 (via) da Declaração de comprometimento de participação nas capacitações 
(ANEXO IV), 

f) 1 (via) do Termo de ciência e concordância do responsável (ANEXO V). 
 

7.2 Os (as) candidatos (as) cujas documentações estiverem de acordo com o exigido 
por este edital, serão habilitados (as) a participar do projeto Decolar, respeitando os 
procedimentos e prazos estipulados nesse edital. 
 



 
 

 
 

7.3 Os candidatos que não foram selecionados em 1ª chamada, formarão o cadastro 
de reserva, e em caso de desistências, serão convocados para participar do projeto.  
 
7.4 É de inteira responsabilidade do candidato a observância das etapas e 
procedimentos determinados neste edital. 
 
7.5 A SEMTEPI não se responsabiliza pelas informações equivocadas prestadas pelos 
(as) candidatos (as) no ato da inscrição, cabendo a este se assegurar das informações 
prestadas, especialmente no que tange à veracidade das declarações. 
 
8. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
8.1 Os resultados serão divulgados na página eletrônica da SEMTEPI – 
(semtepi.manaus.am.gov.br), conforme cronograma (ANEXO I). 
 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS 
9.1 O (a) candidato (a) que não atender a todas as exigências contidas neste edital, 
bem como, quanto à apresentação de documentação falsa ou fraude na prestação de 
informações será automaticamente eliminado. 
 
9.2 Este edital terá validade de 6 (seis) meses, e respeitada a ordem de classificação, 
em caso de surgimento de vagas remanescentes durante sua vigência, haverá 
convocação de candidatos no cadastro de reserva. 
 
9.3 É de inteira responsabilidade do (a) candidato (a) as despesas com deslocamento 
para os locais de realização das capacitações.  
 
9.4 Todas as capacitações são GRATUITAS, não havendo quaisquer tipos de cobrança 
de taxa de inscrição ou mensalidades.  
  
 
 
 
Manaus, 25 de janeiro de 2019. 
 
 
 
 

Marco Antônio de Lima Pessoa 
Secretário Municipal de Trabalho, Empreendedorismo 

e Inovação 

 

  



 
 

 
 

 

 

 

ANEXO I – CRONOGRAMA 
EDITAL DE SELEÇÃO 001/2019 – CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA 

N. ETAPAS PRAZOS 

1 

Etapa I – Inscrição Presencial em 03 Postos da SEMTEPI 
Local 1: Sede SEMTEPI: Rua Rio Jamary,77, Vieiralves. 

Local 2: Sine Manaus -  Av. Constantino Nery, 1272-São Geraldo 
Local 3: Sine Manaus - Av. Camapuã, 2985 – Cidade Nova- Shopping Phelippe Daou, 

em frente ao Terminal (T4). 

28/01/19 à 05/02/19  
8h30 às 14h 

2 
Etapa II – Análise de Documentação 

Resultado preliminar  
https://semtepi.manaus.am.gov.br 

Até 07/02/2019 

3 

Etapa III –Análise de perfil – entrevista 
Local 1: Sede SEMTEPI: Rua Rio Jamary,77, Vieiralves. 

Local 2: Sine Manaus -  Av. Constantino Nery, 1272-São Geraldo 
Local 3: Sine Manaus - Av. Camapuã, 2985 – Cidade Nova- Shopping Phelippe Daou, 

em frente ao Terminal (T4). 

De 08/02 até 12/02/2019 
8h30 às 14h 

4 
Etapa IV –Divulgação do Resultado 

https://semtepi.manaus.am.gov.br 
Até 13/02/2019 

5 

Etapa V- Matrícula e Cadastro no Escritório do 
Empreendedor 

Local 1: Sede SEMTEPI: Rua Rio Jamary,77, Vieiralves. 
Local 2: Sine Manaus -  Av. Constantino Nery, 1272-São Geraldo 

Local 3: Sine Manaus - Av. Camapuã, 2985 – Cidade Nova- Shopping Phelippe Daou, 
em frente ao Terminal (T4). 

De 14/02 até 15/02/2019 
8h30 às 14h 

 
 
  



 
 

 
 

 

ANEXO II – QUADRO DE VAGAS  
EDITAL DE SELEÇÃO 001/2019 – CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA 

N. CAPACITAÇÃO 
N° DE 

VAGAS 

PERÍODO DE 
REALIZAÇÃO DA 
CAPACITAÇÃO 

HORÁRIO 
(POR DIA DE  
ATIVIDADE) 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA 
CAPACITAÇÃO 

1 

INICIAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO 

Iniciação ao empreendedorismo e 
processo empreendedor 

60 
4 sábados: 

16/02, 23/02, 09/03 
e 16/03/2019 

08h às 12h 
13h às 17h 

Manaus Plaza Shopping – 
Piso Térreo 

Av. Djalma Batista, 2100 – 
Chapada. 

2 

DESENVOLVIMENTO DE PROCESSO 
EMPREENDEDOR POR MEIO DO 

DESIGN THINKING 

Imersão, ideação, prototipação e 
desenvolvimento de ideias 

inovadoras que tenham potencial 
de negócios. 

60 
4 sábados: 23/03, 

30/03, 06/04 e 
13/04/2019 

08h às 12h 
13h às 17h 

Manaus Plaza Shopping – 
Piso Térreo 

Av. Djalma Batista, 2100 – 
Chapada. 

3 

POSICIONAMENTO DE MERCADO 

Estratégias de posicionamento de 
mercado 

60 
4 sábados: 27/04, 

04/05, 11/05 e 
18/05/2019 

08h às 12h 
13h às 17h 

Manaus Plaza Shopping – 
Piso Térreo 

Av. Djalma Batista, 2100 – 
Chapada. 

4 

NEGÓCIOS SOCIAIS 

Estruturação de 
negócios sociais, incluindo 
formação em conceitos e 

estratégias sobre negócios sociais e 
inclusivos 

30 
4 sábados: 27/04, 

04/05, 11/05 e 
18/05/2019 

08h às 12h 
13h às 17h 

SEST/SENAT – Sala de 
Treinamento 

Av. Autaz Mirim, 10.118- Jorge 
Teixeira 

5 

CONSULTORIA PARA 
EMPREENDEDORES DA ÁREA 

ALIMENTÍCIA 

Capacitação em Boas Práticas para 
Serviços de Alimentação 

17 
De Fevereiro até 

Setembro de 2018 

A ser agendado 
com 

Empreendedor 

No ponto comercial do 
Empreendedor. 

 
 
  



 
 

 
 

ANEXO III – FICHA DE INSCRIÇÃO 
EDITAL DE SELEÇÃO 001/2019 – CAPACITAÇÃO EMPREENDEDORA – PROJETO DECOLAR 

 

N. 
CAPACITAÇÃO PRETENDIDA PERÍODO DE REALIZAÇÃO/LOCAL ONDE SERÁ 

REALIZADA A CAPACITAÇÃO 
1 (    ) INICIAÇÃO AO EMPREENDEDORISMO  16/02, 23/02, 09/03 e 16/03/2019 - Manaus Plaza Shopping. 

2 (    ) PROCESSO EMPREENDEDOR(DESIGN THINKING) 23/03, 30/03, 06/04 e 13/04/2019 - Manaus Plaza Shopping. 

3 (    ) POSICIONAMENTO DE MERCADO 27/04, 04/05, 11/05 e 18/05/2019 – Manaus Plaza Shopping. 

4 (    ) NEGÓCIOS SOCIAIS 27/04, 04/05, 11/05 e 18/05/2019 – SEST/SENAT 

5 
(     ) CONSULTORIA PARA EMPREENDEDORES DA 
ÁREA ALIMENTÍCIA 

De Fevereiro até Setembro de 2019, no ponto comercial do 
empreendedor. 

 
INFORMAÇÕES PESSOAIS 

NOME COMPLETO:  

ENDEREÇO:  

TIPO DE MORADIA:  (   ) PRÓPRIA                       (   ) ALUGADA                            (   ) CEDIDA 

TELEFONE:  E-MAIL:  

DATA DE 
NASCIMENTO: 

 IDADE:  

NÚMERO DO RG:  
NÚMERO 
DO CPF: 

 

ESTADO CIVIL: 
(   ) CASADO (A)                       (   ) SOLTEIRO (A)                            (   ) VIÚVO (A) 
 

(   ) DIVORCIADO (A)               (   ) OUTRO 

ESCOLARIDADE: 

NÍVEL FUNDAMENTAL NÍVEL MÉDIO NÍVEL SUPERIOR NÍVEL PÓS GRADUAÇÃO 

(   ) INCOMPLETO 
(   ) CURSANDO  
(   ) COMPLETO 

(   ) INCOMPLETO 
(   ) CURSANDO  
(   ) COMPLETO 

(   ) INCOMPLETO 
(   ) CURSANDO  
(   ) COMPLETO 

(   ) INCOMPLETO 
(   ) CURSANDO  
(   ) COMPLETO 

CURSOU EM QUE 
TIPO DE ESCOLA 
/INSITUIÇÃO 

NÍVEL FUNDAMENTAL NÍVEL MÉDIO NÍVEL SUPERIOR NÍVEL PÓS GRADUAÇÃO 

(   ) PÚBLICA 
(   ) PARTICULAR 

(   ) PÚBLICA 
(   ) PARTICULAR 

(   ) PÚBLICA 
(   ) PARTICULAR 

(   ) PÚBLICA 
(   ) PARTICULAR 

POSSUI ALGUM TIPO DE NEGÓCIO, SE 
SIM, HÁ QUANTO TEMPO POSSUI SEU 
PRÓPRIO NEGÓCIO? 

(   ) MENOS DE 6 MESES       (   ) ENTRE 6 MESES E UM ANO 
 

(   ) ENTRE 01 E 02 ANOS      (   ) ACIMA DE 2 ANOS 

SE SIM, QUAL O RAMO DE ATUAÇÃO?  

SE SIM, JÁ ESTÁ COM EMPRESA 
CONSTITUÍDA (POSSUI CNPJ)? 

(   ) SIM             (   ) NÃO             (   ) PRETENDO ME FORMALIZAR 

SE VOCÊ AINDA NÃO POSSUI UM 
NEGÓCIO, MAS PRETENDE TER, EM QUAL 
RAMO DESEJA ATUAR? 

 

VOCÊ JÁ ESTÁ CADASTRADO NO 
ESCRITÓRIO DO EMPREENDEDOR DA 
SEMTEPI? 

(   ) SIM            (   ) NÃO             (   ) PRETENDO ME CADASTRAR 

 
Manaus, ______ de ________________ 2019 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura 

 



 
 

 
 

 
 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO PARTICIPAÇÃO NAS CAPACITAÇÕES 

 
 
 

 

 

 

Eu,_________________________________, portador do Cadastro de Pessoa Física nº 

______________________, DECLARO para fins de prova junto a Secretaria Municipal 

de Trabalho Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI), que estou ciente e que aceito 

integral os termos do Edital nº 001/2019 – capacitação empreendedora – Semtepi – 

Projeto Decolar e em particular, o dever de cumprir integralmente a carga horária e 

demais requisitos exigidos para a conclusão da capacitação. 

 

 

Manaus, ______ de ________________ 2019 
 
 

___________________________________________ 
Assinatura 

 

  



 
 

 
 

ANEXO V 

TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO RESPONSÁVEL 
(Menor de idade, mínimo de 16 anos) 

 
 
 
 
 

Eu,_________________________________, portador do Cadastro de Pessoa Física nº 

______________________, responsável legal pelo (a) menor 

________________________________, DECLARO pelo presente termo, estar ciente 

que o (a) mesmo (a), estará participando das atividades relacionadas ao projeto 

“Decolar”- Edital nº 001/2019 – capacitação empreendedora da Secretaria Municipal 

de Trabalho Empreendedorismo e Inovação (SEMTEPI). 

 

 

Dados adicionais do Responsável 

Endereço: 

Telefone:  

Endereço eletrônico: 

 
Manaus, ______ de ________________ 2019 

 
 

___________________________________________ 
Assinatura do Responsável 

 


