
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO 02/2019

PROJETO DE PRÉ-INCUBAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS –

MODALIDADE RESIDENTE E NÃO RESIDENTE 

RETIFICAÇÃO

Onde lê-se:

3.1.10. Que pelo menos 01 (um) de seus componentes tenha sido aprovado em Curso de

PréIncubação  de  Empreendimentos  oferecido  em  qualquer  Incubadora  de  Base

Tecnológica  do  Estado  do  Espírito  Santo,  e/ou,  tenha  participado  de  concurso  de

inovação  tecnológica,  e/ou,  aprovado  em  curso  ou  programa  de  capacitação

empreendedora  de  no  mínimo  60  horas,  e/ou,  tenha  cursado  disciplina  de

empreendedorismo em nível técnico ou superior com carga horária mínima de 30 horas

e obtido conceito final aprovado.

Parágrafo único: Nos casos em que o empreendimento não possua pelo menos 1 (um) de

seus componentes aprovado em Curso de Pré-Incubação de Empreendimentos oferecido

em  qualquer  Incubadora  de  Base  Tecnológica  do  Estado  do  Espírito  Santo  será

necessário  que  ao  menos  um deles  participe  da  referida  capacitação  e  apresente  o

certificado de conclusão até o final do primeiro módulo do  Curso de Pré-Incubação

para Empreendimentos – Modalidade Residente ou Não-Residente,  sob pena do

empreendimento não concluir o primeiro módulo.

Leia-se:

3.1.10. Que pelo menos 01 (um) de seus componentes tenha sido aprovado em Curso de

PréIncubação  de  Empreendimentos  oferecido  em  qualquer  Incubadora  de  Base

Tecnológica  do  Estado  do  Espírito  Santo,  e/ou,  tenha  participado  de  concurso  de

inovação  tecnológica,  e/ou,  aprovado  em  curso  ou  programa  de  capacitação

empreendedora  de  no  mínimo  60  horas,  e/ou,  tenha  cursado  disciplina  de

empreendedorismo em nível técnico ou superior com carga horária mínima de 30 horas

e obtido conceito final aprovado.

Parágrafo único: Nos casos em que o empreendimento não possua pelo menos 1 (um) de

seus componentes aprovado em Curso de Pré-Incubação de Empreendimentos oferecido

em  qualquer  Incubadora  de  Base  Tecnológica  do  Estado  do  Espírito  Santo  será

necessário que ao menos um deles participe da referida capacitação, que é oferecida



pela  Incubadora  Sul  Capixaba,  na  modalidade  a  distância  e  totalmente  gratuito,  e

apresente o certificado de conclusão até o final do primeiro módulo do Curso de Pré-

Incubação para Empreendimentos – Modalidade Residente ou Não-Residente, sob

pena do empreendimento não concluir o primeiro módulo. 

Onde lê-se:

5.1 As inscrições estarão abertas no período de 02/12/2019 a 16/03/2020 e deverão ser

realizadas  somente  pela  internet  no  link:

https://questionario.ifes.edu.br/index.php/553283?lang=pt-BR. 

Leia-se:

5.1 As inscrições estarão abertas no período de 02/12/2019 a 06/04/2020 e deverão ser

realizadas  somente  pela  internet  no  link:

https://questionario.ifes.edu.br/index.php/553283?lang=pt-BR

Onde lê-se:

12. CRONOGRAMA

Atividade Data

Início das Inscrições 09/12/2019 

Encerramento das inscrições 16/03/2020 

Publicação dos empreendimentos habilitados e classificados 19/03/2020 

Recursos da fase de habilitação e classificação 20/03/2020 

Resultado final da fase de habilitação e classificação 24/03/2020 

Publicação da agenda para apresentação dos projetos 25/03/2020 

Apresentação dos projetos 26/03 a 03/04/2020

Resultado da fase de apresentação 06/04/2020 

Recursos da fase de apresentação 06/04/2020 

Relação final de classificados 07/04/2020 

Entrega dos documentos e assinatura do termo de responsabilidade 08 e 09/04/2020 

Início das atividades 13/04/2020 

https://questionario.ifes.edu.br/index.php/553283?lang=pt-BR
https://questionario.ifes.edu.br/index.php/553283?lang=pt-BR


Leia-se: 

Atividade Data

Início das Inscrições 09/12/2019 

Encerramento das inscrições 06/04/2020 

Publicação dos empreendimentos habilitados e classificados 09/04/2020 

Recursos da fase de habilitação e classificação 13/04/2020 

Resultado final da fase de habilitação e classificação 16/04/2020 

Publicação da agenda para apresentação dos projetos 17/04/2020 

Apresentação dos projetos 23/04 a 30/04/2020

Resultado da fase de apresentação 04/05/2020 

Recursos da fase de apresentação 05/05/2020 

Relação final de classificados 06/05/2020 

Entrega dos documentos e assinatura do termo de responsabilidade 07 e 08/05/2020 

Início das atividades 11/05/2020 

Onde lê-se: 

13.4. Caso não haja preenchimento do número de vagas, a Incubadora Sul Capixaba se

reserva  o  direito  de  convidar  empreendimentos  para  participar  do  Programa  de

PréIncubação da Incubadora Sul Capixaba.

Leia-se:

13.4. Caso não haja preenchimento do número de vagas, a Incubadora Sul Capixaba se

reserva o direito  de convidar empreendimentos  para participar  do Programa de Pré-

Incubação  da  Incubadora  Sul  Capixaba  e,  havendo  consenso  entre  o  conselho

deliberativo, poderão ser aprovados mais que os quatro empreendimentos previstos no

presente edital.


