
 

EDITAL DE SELEÇÃO – PROJETO VITRINE EMPREENDEDORA - Nº 007/2020 – 
ESCRITÓRIO DO EMPREENDEDOR/FUMIPEQ/SEMTEPI 

PREFEITURA DE MANAUS/SEMTEPI 

A Prefeitura Municipal de Manaus por meio da Secretaria Municipal do 

Trabalho, Empreendedorismo e Inovação ― SEMTEPI, torna público para conhecimento dos 

interessados, a abertura de Processo Seletivo para ingresso no projeto Vitrine 

Empreendedora com o objetivo de apoiar as micro e pequenas empresas com a 

divulgação de seu negócio nas redes sociais da Semtepi em virtude do estado de 

calamidade pública e necessidade de apoio ao índice de sobrevivência dos 

empreendimentos em meio a prevênção do Covid-19. 

O projeto fornecerá um pacote de divulgação aos empreendedores 

selecionados, a qual será feitas nas mídias sociais da Semteí, que hoje possuem um 

alcance de mais de 20 mil pessoas. Dessa forma o empreendedor terá direito a uma 

lâmina de divulgação falando sobre seu negócio e um vídeo com o intuito de atrair 

seus clientes. 

O exemplar deste edital está disponível no site da Secretaria Municipal do 

Trabalho, Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI 

(https://semtepi.manaus.am.gov.br/). 

 

1. OBJETO 

1.1 O presente edital tem como objeto promover divulgação dos empreendedores com 

dificuldades de adaptação aos momentos de crise na cidade de Manaus como parte 

do Programa Manaus Mais Empreendedora. A divulgação se dará através das redes 

sociais da Semtepi, mais possivelmente no Instagram (@semtepimanaus), onde 

iremos dispor de 60 vagas para empreendimentos participarem do projeto e terem 

seu negócio promovido pelo Escritório do Empreendedor. 

1.2 Tem como público-alvo: 

Mico e penquenos negócios (formais ou informais). 

1.3 Dinâmica de divulgação: 

Os empreendedores que inscreverem seus negócios no projeto receberam um 
pacote de divulgação no Instagram da Semtepi (@semtepimanaus). O pacote 
consiste em duas postagens nos stories, com uma lâmina falando sobre o negócio 
e um vídeo gravado pelo próprio empreendedor e enviado para o Escritório do 
Empreendedor no ato da Inscrição. 

2 DO PROGRAMA MANAUS MAIS EMPREENDEDORA 

O Programa tem como missão disseminar e promover políticas públicas voltadas à 

geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico, cujo propósito é 

disponibilizar capacitação empreendedora  à população, por considerar que a “cultura 

empreendedora” é o alicerce para fomentar o desejo empreendedor e o consequente 

surgimento de novos negócios e novos postos de trabalho. 

3 DO PROCESSO SELETIVO 

O Processo Seletivo se dará a partir das inscrições on-line realizadas pelos(as) 
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candidatos(as), conforme abaixo: 

3.1 Inscrição On-line: 

a) Os interessados deverão acessar o sítio eletrônico da SEMTEPI 

(https://semtepi.manaus.am.gov.br/) ou redes sociais Instagram/ Facebook/ LinkedIn 

(@semtepimanaus), onde será divulgado o link de acesso a plataforma do Google 

Forms com o formulário de inscrição; 

b) As inscrições on-line acontecerão nos dias 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de maio de 
2020, podendo ser realizada a qualquer horário sendo encerrada no dia 28/05/2020 às 
23h59; 

c) No ato da inscrição o(a) candidato(a) deverá anexar sua logo marca nos formatos 
PNG ou PDF. Deverá anexar também o vídeo falando do seu próprio negócio que 
será usando para divulgação; 

d) A realização da inscrição NÃO garante ao(à) candidato(a) a participação no projeto 

Vitrine Empreendedora, pois haverá um processo seletivo conforme o presente 

edital; 

e) A inscrição para o projeto encerrada ao ser atingido o dobro da quantidade 

de vagas, sendo assim, as inscrições podem se encerrar antes do último dia 

previsto; 

f) Em casos de baixa demanda, procura ou quaisquer circunstâncias que a SEMTEPI 

julgar necessário, ficará a critério de esta Secretaria definir o método de 

preenchimento das vagas remanescentes; 

g) O link para realizar a inscrição on-line projeto é: https://forms.gle/eZGFHFswYUAUUeKc8 
 

4 DA SELEÇÃO DOS CANDIDATOS. 

 
O Escritório do Empreendedor/FUMIPEQ da Secretaria Municipal do Trabalho, 

Empreendedorismo e Inovação ― SEMTEPI ficará responsável por selecionar os 

candidatos, seguindo os requisitos e os critérios de classificação (Item 6) e desempate 

(Item 7). 

 
5 DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E COMPOSIÇÃO DE LISTA DE ESPERA. 

 
A divulgação do resultado será publicada no dia 29 de maio de 2020 a partir das 14h 

(Podendo ser divulgado até as 23h59 do mesmo dia programado) no site da SEMTEPI 

(https://semtepi.manaus.am.gov.br/) e nas redes sociais Instagram/ Facebook/ LinkedIn 

(@semtepimanaus); 

 

6 REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO PROCESSO 
SELETIVO 

A classificação dos candidatos inscritos respeitará o número de vagas disponíveis 
e para participar do projeto o negócio do candidato(a) deve: 

a) Ser empreendimento com porte de micro ou pequena empresa (formalizada ou não); 

b) Seu negócio deve estar devidamente ativo, sendo necessário nos apresentar no 

ato da inscrição a rede social do empreendimento para fazermos a validação do 

seu pleno funcionamento; 
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c) Anexar logo marca do negócio nos formatos PNG ou PDF (outro formato não será 
aceito); 

d) Anexar vídeo gravado com o celular na posição vertical de até 15 segundos de 
duração (o vídeo não pode conter nenhum tipo de edição). 

 
7 DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

Os critérios de desempate serão aplicados entre os candidatos que concorrerem à 

mesma vaga disponibilizada, seguindo a seguinte ordem: 

a) A qualidade do vídeo enviado; 

b) A qualidade da logo marca enviada; 

c) Ter preenchido todas as informações solicitadas nas fichas de inscrição on-line; 

d) Possuir rede social do negócio a parte das redes sociais pessoais do proprietário do 
negócio; 

e) Ser cadastrado no Escritório do Empreendedor (caso não, faça seu cadastro no link: 
https://forms.gle/vjbo49te5HAGR5L98); 

f) Não ter residência própria; 

g) Ordem de inscrição; 

h) Empreendedores passando por gestão de crise no negócio. 

8 DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA OS CANDIDATOS SELECIONADOS 

8.1 Tendo em vista que as inscrições se darão de modo on-line, não havendo 
atendimento presencial, conforme a determinação dos órgãos de saúde como 
medida ao combate ao Covid-19, será dispensado a apresentação de documentos 
dos candidatos, devendo estes se responsabilizar pelas informações declaradas no 
preenchimento da ficha de inscrição on-line. 

8.2 O(a) candidato(a) que não declarar ser verdadeira as informações por ele(a) 
preenchidas na ficha de inscrição on-line, será automaticamente desclassificado do 
processo seletivo. 

9 DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1 O(a) candidato(a) que não atender a todas as exigências contidas neste edital, e/ou 

apresentar qualquer informação falsa será automaticamente eliminado do processo 

seletivo; 

9.2 São de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) enviar material com boa 

qualidade para o melhor desempenho do projeto; 

9.3 As informações e a gravação do vídeo solicitados por este edital, são de inteira 

responsabilidade dos participantes que os submeterem a avaliação. 

9.4 O projeto Vitrine Empreendedora, bem como quaisquer ações desta Semtepi, é 

GRATUITO, não havendo quaisquer tipos de cobrança de taxa de inscrição, 

matrículas, mensalidades e/ou certificação. 
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ANEXO II 

CRONOGRAMA DO EDITAL 007/2020 – VITRINE EMPREENDEDORA 
 

 

AÇÃO DATA LOCAL 

LANÇAMENTO DO EDITAL 22/05/2020 https://semtepi.manaus.am.gov
.br/ 

PUBLICAÇÃO DO 
RESULTADO DO 
PROCESSO SELETIVO 

29/05/2020 https://semtepi.manaus.am.gov.
br/ 

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES ON-
LINE 

PROJETO 
DATA DE 

INSCRIÇÃO 
LOCAL DE INSCRIÇÃO 

VITRINE EMPREENDEDORA 
22, 23, 24, 25, 

26,27 e 
28/05/2020. 

https://forms.gle/eZGFHFswYUAU
UeKc8 

INÍCIO DAS DIVULGAÇÕES 

 
DATA LOCAL 

Classificados no Projeto 
Vitrine Empreendedora 

03/06/2020 
Instagram da 

SEMTEPI 
(@semtepimanau
s) 
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