
 

 
 

EDITAL DE SELEÇÃO – PROJETO SALTO ACELERADORA DE MEIs– Nº 001/2020 – 
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 Salto Aceleradora de MEIs. 

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

Empreendedorismo e Inovação - SEMTEPI (semtepi.manaus.am.gov.br). 

 

1. OBJETO 

1.1 O presente edital tem como objeto promover capacitação de microempreendedores 

individuais - MEIs da cidade de Manaus através do projeto Salto.  

 O projeto será dividido em 4 (quatro) turmas com 50 (cinquenta) participantes, cada. Cada 
turma terá duração de três meses divididos em três etapas ou saltos, concepção que dá nome ao 
projeto: 

Na primeira etapa o empreendedor receberá mentorias direcionadas ao “Eu 
Empreendedor” a fim de aflorar neste a consciência e a mentalidade empreendedora; 

Na segunda etapa o foco será dado a atividade exercida pelo empreendedor, de modo que 
será levantado quais melhorias precisam ser feitas para que o empreendedor tenha resultados 
positivos, e como colocá-las em prática; 

Na terceira etapa o objetivo é orientar o empreendedor para o crescimento do seu negócio, 
e como captar mais clientes e aumentar a escala. 

O Salto combina elementos de ponta do mundo das incubadoras e aceleradoras de 
negócios com um grande foco na aprendizagem peer to peer, no uso das novas mídias e no 
desenvolvimento pessoal de cada microempreendedor. Juntando 3 fases bem distintas, o Salto 
aborda uma vasta gama de tópicos com uma metodologia centrada na diversidade dos 
participantes. 

Nos 03 Saltos (etapas), o MEI tem acesso a: 

 Workshops Mão na Massa - Nos workshops do Salto vamos entregar ferramentas 
para os participantes entenderem melhor os desafios e as oportunidades do seu negócio; 

 Labs de troca de experiência - Com os laboratórios abrimos um espaço para 
compartilhar experiências e aprender uns com os outros; 

 Mentorias personalizadas - As mentorias individuais do projeto permitem a cada 
MEI dialogar com um profissional e discutir essas questões cruciais para o sucesso do 
negócio. 

 

 



 

 

 

Serão capacitados 200 (duzentos) MEIs com o projeto, sendo 04 (quatro) turmas de 50 
MEIs cada, de modo que estes, ao passarem por todas as etapas, estarão munidos de todo o 
suporte da equipe da empresa contratada com as mentorias, material gráfico, material de 
comunicação e mensuração de resultados.  

Cada turma conta com 10 encontros, de 03 horas cada e mais encontro de mentoria entre 
mentor e MEI, individualmente, sendo 02 horas por MEI. 

Ao final do projeto é realizado um evento de certificação e apresentação de MEIs 
representantes das turmas. Esse momento é conhecido como DEMODAY e conta com a entrega 
dos certificados aos participantes, bem como premiação simbólica a MEIs destaques das turmas.  

Através do Salto, o cliente MEI aumenta o comprometimento com o próprio negócio e a 
identificação com o mesmo. Os indicadores de crescimento do negócio são o faturamento, o 
número de membros da equipe e o número de clientes/parceiros. 

 O projeto será executado em parceria com a empresa Impact Hub Manaus. As turmas, 

datas, local e horários estão descritas no ANEXO I. 

1.2 Tem como público-alvo: 

Microempreendedores Individuais - MEIs. 

 

 

2. DO PROCESSO SELETIVO 

O Processo Seletivo está compreendido em 03 etapas: 

2.1. Etapa I – Inscrição online: 

a) As inscrições serão realizadas através do link: 

https://conteudos.impacthubfloripa.com.br/salto-manaus-inscricao-meis-2021 que estará 

disponível no site da SEMTEPI (https://semtepi.manaus.am.gov.br/). 

 O período de duração das inscrições será de uma semana, iniciando no dia 20/07/2021 

(terça-feira) e finalizando no dia 28/07/2021 (quarta-feira). No dia 02/08/2021 (segunda-feira), após 

o encerramento das inscrições, será homologado a lista de selecionados para participar do projeto 

no site da SEMTEPI (https://semtepi.manaus.am.gov.br/). 

 Os selecionados serão contactados pelo Impact Hub Manaus para as devidas instruções 

de início de suas respectivas turmas. 

                Um cronograma do período de inscrições e divulgação do resultado está disponível no 

ANEXO II 

b) A realização da inscrição NÃO garante ao (à) candidato (a) a participação no curso 

escolhido, pois haverá um processo seletivo conforme o presente edital; 

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

https://conteudos.impacthubfloripa.com.br/salto-manaus-inscricao-meis-2021


 

 

SEMTEPI julgar necessário, ficará a critério desta Secretaria definir o método de 

preenchimento das vagas remanescentes. 

d) É de inteira responsabilidade do (a) candidato (a) a observância das etapas e 

procedimentos determinados neste edital; 

e) A SEMTEPI não se responsabiliza pelas informações equivocadas preenchidas 

pelo (a) candidato (a) no ato da inscrição presencial, cabendo a este se assegurar das 

informações prestadas, especialmente no que tange à veracidade das declarações; 

f) O (a) candidato (a) selecionado que não comparecer no primeiro dia da 

capacitação, será automaticamente substituído por candidato reserva. 

 
2.2. Etapa II – Seleção dos candidatos com base nos critérios definidos nos itens 3, 4 e 

5. 

 
a) A empresa parceira Impact Hub Manaus ficará responsável por selecionar os 

candidatos, seguindo os requisitos e os critérios de classificação e desempate. 

b) O candidato deve comparecer no local e dia de inicio da turma para qual foi 

selecionado.  

 
2.3. Etapa III – Divulgação de Resultado 

 
a) A divulgação do resultado será publicada no dia 02 de agosto de 2021 a partir das 

17h (podendo ser divulgado até as 23h59 do mesmo dia agendado); 

 
b) Em caso de turma cujo número de inscrições ultrapasse a quantidade de vagas 

haverá lista de espera; 

 
c) Em caso de necessidade para preenchimento de vagas, os candidatos em 
cadastro de reserva (lista de espera) serão contatados via telefone através do número  
disponibilizado pelo(a) candidato(a) em sua ficha de inscrição. 

 

3. REQUISITOS PARA PARTICIPAR DO PROCESSO SELETIVO 

 Para participar do projeto o(a) candidato(a) deve: 

a) Ser residente em Manaus. Em caso de estrangeiro, o mesmo deverá estar 

devidamente regularizado e possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF); 

b) Possuir idade mínima de 18 anos; 

c) Ter registro de CNPJ enquadrado na categoria MEI. 

 



 

 

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO 

4.1 A classificação dos candidatos inscritos respeitará o número de vagas disponíveis, bem 

como os critérios exigidos no item 3 (requisitos). 

4.2 Serão adotados como critérios: 

a) Ser MEI com cadastro ativo (em caso de dúvida, consultar o site 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp para 

verificar situação cadastral); 

b) Execer atividade nos espaços públicos de Manaus cessionados pela Prefeitura 

(galerias populares, feiras e calçada da ponta negra); 

 Os (as) empreendedores (as) que não se encaixam no grupo citado no item 4.2 (b) podem 

se inscrever para o projeto, mas cientes que será dada prioridade aos que possuem o perfil adotado 

nos critérios de seleção. 

 

 
5. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

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

vaga disponibilizada, seguindo a seguinte ordem: 

a) Ordem de inscrição; 

b) MEI com maior tempo de atividade (da data de abertura até o momento da 
seleção); 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA OS CANDIDATOS SELECIONADOS 

 Os (as) candidatos (as) selecionados (as) para participarem do projeto deverão apresentar 
no primeiro dia de capacitação da turma para qual se inscreveu a cópia do Certificado de MEI 
(CCMEI), cópia de um documento oficial com foto e CPF. Em caso de dúvidas quanto à veracidade 
dos documentos, a SEMTEPI poderá solicitar quaisquer documentos complementares a fim de 
sanar possíveis dúvidas e/ou pendências. 
 
 

 
7. DA CERTIFICAÇÃO 

7.1 Os alunos que concluírem os cursos e atingirem, ao menos, nota e frequência mínima de 

75%, serão certificados em evento coletivo somente após a conclusão de todas as turmas 

disponíveis neste edital; 

 

 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp


 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

apresentar qualquer documentação falsa será automaticamente eliminado do processo seletivo; 

8.2 São de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) selecionado as despesas com 

deslocamento para os locais de realização das capacitações; 

8.3 Todas as capacitações são GRATUITAS, não havendo quaisquer tipos de cobrança de 

taxa de inscrição, matrículas, mensalidades e/ou certificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA DE REALIZAÇÃO DAS CAPACITAÇÕES 
 

Turma Encontros 
(qtde) 

Data de 
Realização 

Hora Local Vagas 
(por 

empreendedor) 

1 10 Entre 10/08 a 
14/10/2021 

18h às 21h Casarão da Inovação 
Cassina 

50 

2 10 Entre 11/08/ a 
13/10/2021 

18h às 21h Casarão da Inovação 
Cassina 

50 

3 10 Entre 12/08 a 
14/10/2021 

14h às 17h Galeria dos Remédios 50 

4 10 Entre 12/08 a 
14/10/2021 

14h às 17h Shopping Phelippe 
Daou (Sine Manaus) 

50 

Total 

4 40 - - - 200 

 

*Cada turma terá 10 encontros, sendo 1 por semana. 



 

 

 

 

ANEXO II 

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES 
 

Ordem Item Data Hora Local 

1 

 

Inscrições 

 

20 a 28/07/2021 

 

A partir de 16h 

  

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

2 

 

Seleção 

 

29 a 30/07/2021 09h às 12h https://semtepi.manaus.am.gov.br/ 

3 

 

Divulgação dos 
Resultado 

02/08/2021 
(segunda-feira) 

14h às 17h https://semtepi.manaus.am.gov.br/ 

 

 

 

 


