EDITAL SIMPLIFICADO PARA SELEÇÃO DE
EMPRESAS PARA SEREM ATENDIDAS PELOS
PROJETOS LIGADOS AO PROGRAMA IF MAIS
EMPREENDEDOR NACIONAL – LIDERE BRAND
& STARTUPS: GO AHEAD

1. DOS OBJETIVOS DOS PROJETOS
1.1 Este edital se destina a seleção de 10 empresas, sendo 5 para receberem
atendimento pelo projeto “LIDERE Brand” e 5 para receberem atendimento pelo projeto
“STartups: go ahead”.
1.2 O objetivo geral do projeto “Startups: go ahead” é propor soluções para os desafios
mercadológicos, decorrentes da pandemia da Covid 19, enfrentados por
microempreendedores individuais (MEI), microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno
Porte (EPP) vinculados, preferencialmente, ao Centro de Inovação de Lages “Orion
Parque Tecnológico”.
1.3 O objetivo geral do projeto “LIDERE Brand: marcas locais, estratégias globais” é
propor soluções para a gestão da marca de produtos típicos da Serra Catarinense
afetados pela pandemia da Covid 19, em especial, o queijo artesanal serrano (que
recebeu a concessão da Indicação Geográfica - IG “Campos de Cima da Serra” na
modalidade Denominação de Origem - DO pelo INPI durante a pandemia), os vinhos de
altitude e a manufatura do couro.
2. DO CRONOGRAMA
2.1
Fica estabelecido o cronograma para o processo seletivo de bolsistas para atuação
nos projetos conforme Quadro 1.
Quadro 1: Cronograma
Etapa

Data

Inscrição das empresas

De 10/05/2021 a 15/05/2021

Divulgação dos resultados

17/05/2021

Pedidos de reconsideração

Até 18/05/2021

Resultado Final

19/05/2021

3. DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA ATENDIDA
a) Participar de reuniões de planejamento e execução do projeto com uma carga horária
de, aproximadamente, de 2 horas por semana;
b) Permitir acesso a informações da empresa que sejam, justificadamente, pertinentes
ao alcance dos objetivos do projeto;
c) Comunicar a coordenação do projeto elogios e reclamações em relação a atuação
dos alunos bolsistas
4. DAS RESPONSABILIDADES DA COORDENAÇÃO DO PROJETO
a)
b)
c)
d)

Realizar o projeto sem ônus financeiro a empresa atendida;
Cumprir o seu Plano de Trabalho;
Coordenar a equipe de Trabalho;
Participar de reuniões de planejamento e execução do projeto com uma carga horária
de, aproximadamente, de 2 horas por semana junto a(s) empresa(s);
e) Ter ética na condução das atividades do projeto;
f) Tratar com sigilo as informações sobre os empreendedores e seus empreendimentos;
g) Atender a demais solicitações da Coordenação do projeto, Coordenação Institucional,
Coordenação Geral do Programa e/ou FADEMA.
5. DA INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições estarão abertas no período indicado no item 2 (Cronograma) - De
10/05/2021 a 15/05/2021.
5.2
As empresas que desejarem se candidatar para receber o atendimento pelo projeto
“LIDERE
Brand”
devem
realizar
a
inscrição
pelo
link:
https://forms.gle/ReDjXCtGnb2bBtR9A
5.3
As empresas que desejarem se candidatar para receber o atendimento pelo
projeto
“Startup:
go
ahead”
devem
realizar
a
inscrição
pelo
link:
https://forms.gle/1VYRCnDQq4UToGYk9
5.4
Dúvidas: entrar em contato com os coordenadores dos projetos, Prof.ª Larisse ou
Prof.
Meneghel
pelos
e-mails:
larisse.kupski@ifsc.edu.br
e/ou
thiago.meneghel@ifsc.edu.br
6. DA SELEÇÃO E APROVAÇÃO

6.1
Serão analisados os ramos de atuação das organizações e a suas
justificativas em relação aos objetivos gerais que deverão ser alcançados pelos
projetos e estabelecida uma ordem de classificação.
6.2
A divulgação do resultado será conforme período indicado no item 2 (Cronograma)
na página do Campus Lages.
6.3
As empresas classificadas serão convocadas por e-mail (informado no momento
da inscrição). A empresa terá dois dias úteis para manifestação – caso manifeste
desinteresse na vaga, ou não se manifeste, será considerado desistente e excluído do
processo.

7. DA CONTRATAÇÃO
7.1
Neste período de pandemia e suspensão das atividades presenciais no IFSC,
grande parte das interações entre a empresa e a equipe do projeto se dará de forma
on-line.
7.2

Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

Lages, 10 de maio de 2021.
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