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EDITAL Nº 01/2019

A INCIT - Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Itajubá torna público que estarão
abertas às inscrições para o processo seletivo de novas startups para o Programa de Incubação de
Empresas de Itajubá, convocando os candidatos para apresentarem seus projetos de empreendimento, de acordo com as condições e os prazos estipulados neste edital.
1. DO OBJETIVO
1.1. O objeto do presente edital é a seleção de Projetos Inovadores aptos a ingressarem no
programa de incubação oferecido pela INCIT – Incubadora de Empresas de Base Tecnológica de Itajubá.
2. DAS VAGAS
2.1. Estão sendo oferecidas para este processo seletivo 02 vagas para que os projetos inscritos possam iniciar a incubação na INCIT na modalidade EMPRESA RESIDENTE e 02 vagas
na modalidade NÃO RESIDENTE.
3. DO PRAZO
3.1. A INCIT receberá a documentação e o Business Plan elaborado para inscrição e seleção
dos Projetos desde a data da publicação deste edital, 22 de Janeiro de 2019, até as 17h
do dia 11 de Abril de 2019, em sua sede, localizada à Rua Cel. Rennó, n. 07, Prédio Central da UNIFEI, nesta cidade de Itajubá-MG.
4. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. São condições básicas para participar do processo de seleção:
4.1.1. Que o Projeto proponha o desenvolvimento ou geração de produtos, processos, ou
serviços inovadores, de alto valor agregado e de base tecnológica.
4.1.2. Para fins deste edital, são considerados produtos, processos ou serviços inovadores, de alto valor agregado e de base tecnológica, aqueles que, inéditos ou não, envolvam, na sua concepção, fabricação ou aperfeiçoamento, um elevado grau de
conhecimento científico-tecnológico.
4.1.3. Que a equipe executora demonstre capacitação técnica ou experiência compatível
com o projeto proposto.
4.1.4. Idoneidade pública e cadastral dos candidatos nos sistemas de proteção ao crédito;
4.1.5. Que o projeto não esteja em outro programa de incubação ou já tenha participado
de outro programa semelhante.
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5. DOS PROJETOS ELEGÍVEIS
5.1.

Poderão participar do processo de seleção pessoas naturais ou jurídicas, doravante
denominados candidatos, cujas propostas tenham como objetivo o desenvolvimento
ou geração de produtos, processos, ou serviços inovadores, de alto valor agregado e de
base tecnológica.

6. DA DOCUMENTAÇÃO
6.1.

Os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos, que se encontram anexos
a este Edital e/ou no site www.incit.com.br:

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.

Formulário para Identificação do Candidato - Pessoa Jurídica - Anexos 1;
Formulário para Identificação dos Candidatos - Pessoa Natural - Anexos 2;
Business Plan impresso;
Business Plan em formato digital;
Idoneidade cadastral - Anexo 3;

7. DA CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE NEGÓCIOS E ASSESSORIA
7.1 A INCIT oferecerá aos candidatos treinamento com o objetivo de capacitar e desenvolver nos participantes habilidades e conhecimentos para elaboração de um Business
Plan. Esta qualificação ocorrerá no período de 12, 13 e 14 de Março de 2019 (opcional).
7.2 Durante o período de vigência deste Edital, a Gerencia da INCIT, em conjunto com o
Departamento de Consultoria e Projetos, disponibilizará para todos os candidatos, assessoria para elaboração de Business Plan. Os empreendedores que tiverem interesse
deverão agendar o atendimento na secretaria da INCIT.
8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROJETOS
8.1.

O processo seletivo ora instaurado será apreciado, valorizado e julgado por uma "Banca Examinadora composta por especialistas, externos à Incubadora.
8.2. A Banca Examinadora avaliará previamente os Business Plans e a documentação, e
posteriormente participará da apresentação oral dos Projetos, onde emitirão as respectivas notas em um formulário de avaliação. Os critérios de avaliação serão os mesmos contidos neste Edital.
8.3. A apresentação deverá ocorrer no dia 16 de Abril de 2019 obedecendo às seguintes
regras:
8.3.1. Horário pré-agendado;
8.3.2. Tempo máximo de 10 minutos para a apresentação e mais 10 minutos para esclarecimento de eventuais dúvidas da Comissão de Seleção;
8.3.3. Roteiro padrão fornecido pela INCIT.
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8.4. Os critérios de avaliação são:
8.4.1 Preenchimento correto dos formulários de identificação dos Candidatos;
8.4.2 Perfil Empreendedor (capacidade empreendedora, gerencial e técnica dos Candidatos, envolvimento dos empreendedores para levar a frente seu Business Plan, capital social, visão sobre o que é uma incubadora e como ela poderá atuar no desenvolvimento do empreendimento);
8.4.3 Mercado (mercado de atuação da empresa, modelo de negócios definido, segmento de atuação, demanda e oferta, impacto do projeto no processo de desenvolvimento sócio-econômico de Itajubá);
8.4.4 Inovação / P&D (conteúdo tecnológico e grau de inovação do produto, processo ou
serviço a ser ofertado; estágio atual de desenvolvimento do produto, processo ou
serviço; se há exigência de certificações, se há interação do empreendimento com
as atividades de pesquisa e desenvolvimento das instituições instaladas no município);
8.4.5 Financeiro (disponibilidade de recursos - financeiros, humanos, materiais, outros,
atividades secundárias, indicadores financeiros, viabilidade econômica do Projeto);
8.4.6 Gestão (qualidade das informações no plano de negócios apresentado, capacidade
técnica e gerencial, parcerias estratégicas, disposição dos sócios para o desenvolvimento do empreendimento).
8.5. Determinará quais projetos serão incubados, a somatória de notas contidas no formulário de avaliação. Projetos com nota igual ou inferior a 07 pontos serão excluídos do
processo de seleção automaticamente.

9. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
9.1.

A relação dos candidatos aprovados neste processo de seleção, juntamente com eventuais exigências adicionais determinadas pela Banca Examinadora, serão divulgadas no
dia 17 de Abril de 2019

10. DOS MECANISMOS DE APOIO
10.1. Além da infraestrutura física e tecnológica colocada à disposição para o desenvolvimento dos projetos, a INCIT oferece suporte de gestão, administrativa, jurídica e operacional às novas strtups e seus empreendedores, para que os produtos e processos
possam ser comercializados visando a sustentabilidade das empresas graduadas.
11. REGIMENTO E TERMO DE COMPROMISSO
11.1. O Projeto selecionado para ingressar no processo de incubação da INCIT, depois de
atendidas eventuais exigências adicionais, deverá assinar um Contrato de Incubação,
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concordando com o Regimento, Regulamento e Código de Ética da INCIT, e suas eventuais alterações, inclusive com relação ao pagamento de taxas e contribuições.
11.2. O Projeto selecionado terá um prazo de 30 dias após a assinatura do Contrato de Incubação com a Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo - INOVAI, gestora da INCIT, uma vez preenchido todos os requisitos necessários ao processo de incubação, para constituição da pessoa jurídica e início dos trabalhos.
11.3. O não cumprimento desse prazo implica na exclusão imediata do candidato ao ingresso na incubadora, ficando condicionada à Banca Examinadora, a escolha de novo projeto.
12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Todas as informações recebidas dos candidatos proponentes serão tratadas como confidenciais;
12.2. Determinará quais projetos serão incubados, a somatória de notas contidas no formulário de avaliação de empreendimentos (RDQ.COI.009), desde que o projeto avaliado
atinja o mínimo necessário de 07 pontos;
12.3. A critério da Banca Examinadora poderá ser selecionado algum candidato cuja admissão fique condicionada ao cumprimento de alguma exigência ou ao surgimento de novas vagas;
12.4. A critério da Banca Examinadora poderão ser excluídos do processo de seleção projetos concorrentes, independente da nota obtida;
12.5. Os casos omissos serão resolvidos pela Banca Examinadora, e suas decisões são soberanas e irrecorríveis.
12.6. A Gerencia da INCIT reserva-se o direito de anular ou adiar o processo de seleção previsto neste Edital, sem que de tais atos resultem quaisquer direitos de reclamação ou
indenização dos candidatos.
12.7. Mais informações sobre as questões tratadas neste Edital podem ser obtidas junto à
secretaria da INCIT, pelo telefone (35) 3629-1700, pelo e-mail incit@incit.com.br ou no
website www.incit.com.br;

Datas Importantes

Publicação do Edital
Capacitação para elaboração de plano de negócios
Prazo para entrega da documentação para inscrição e PN

22/01/2019
12, 13 e 14/03/2019
11/04/2019
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Data das apresentações dos Projetos

16/04/2019

Resultado

17/04/2019

REGISTRO DA QUALIDADE

RDQ.COI.005
Página 6 de 8

Edital de Seleção de Projetos
Tipo de Documento: Documentos do SGQ

Data de Emissão: 25/08/2010

ANEXO 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Pessoa Jurídica

1. Características da Empresa
Razão Social:
CNPJ:
Inscrição Estadual:
Inscrição Municipal:
Setor de Atividade:
Endereço:
Telefone:
e-mail:
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ANEXO 2

IDENTIFICAÇÃO DO(S) EMPREENDEDORES(S)
Pessoa(s) Natural(is)

Nome do Empreendedor:
Data de Nascimento:
Escolaridade:
Formação Profissional:
Ocupação:
CPF:
Endereço:
Telefone fixo:
e-mail:

Nome do Empreendedor:
Data de Nascimento:
Escolaridade:
Formação Profissional:
Ocupação:
CPF:
Endereço:
Telefone fixo:
e-mail:

Revisão 04

RG:
Telefone celular:

RG:
Telefone celular:

Obs.: Esta folha deverá ser copiada para incluir todos os membros do mesmo projeto.
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ANEXO 3

Conforme o Regulamento da INCIT, deverão os proponentes apresentarem os seguintes documentos:
Pessoa Natural:
Curriculum Vitae;
Cópia do RG;
Cópia do CPF;
Cópia da Certidão de Casamento;
Comprovante de residência;
Certidão junto ao SCPC ou SPC e SERASA.
Pessoa Jurídica:
Certidão Negativa Municipal;
Certidão Negativa Estadual;
Certidão Negativa Federal;
Certidão Negativa de Feitos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e da Justiça do Trabalho;
Certidão Negativa junto ao Cartório de Protesto, SCPC ou SPC e SERASA.

