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EDITAL DE CHAMAMENTO 01/2018
PROGRAMA OPEN INOVAI
SELEÇÃO DE PROJETOS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS NA ÁREA DE MECÂNICA E AUTOMAÇÃO

A Associação Itajubense de Inovação e Empreendedorismo – INOVAI torna público aos
empreendedores interessados que estão abertas as inscrições para o processo seletivo de
projetos inovadores para integrar o PROGRAMA OPEN INOVAI e convida todos os interessados
a apresentarem suas propostas de acordo com as condições estipuladas neste edital.

1.

OBJETIVO
1.1

O Programa OPEN INOVAI tem como objetivo selecionar startups e EBT’s cujas
soluções (produtos, softwares, processos ou serviços) propostas sejam de base
tecnológica e estejam alinhadas ao segmento tecnológico definido pela empresa
demandante: solução para automatização de processos de abastecimento, sem riscos
ergonômicos.

2.

3.

NÚMERO DE VAGAS
2.1

Serão selecionadas até 05 startups para a 1ª fase do Programa.

2.2

Para a 2ª fase apenas uma startup será contemplada.

CANDIDATOS ELEGÍVEIS PARA ESTE EDITAL
3.1

Poderão participar do processo de seleção pessoas jurídicas cujas propostas tenham
como objetivo o desenvolvimento ou geração de produtos, processos, ou serviços
inovadores, de alto valor agregado, de base tecnológica e que atendam ao desafio
tecnológico proposto no item 1 deste edital.

4.

CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA PARTICIPAÇÃO

Rua Cel. Rennó, 07 – Prédio Central da UNIFEI
Itajubá – MG
Tel (35) 3629-1700
www.inovai.org.br

4.1 São condições básicas para participar deste processo de seleção:
4.1.1 Que a proposta apresentada tenha como objetivo claro a geração de produtos,
softwares, processos ou serviços inovadores de base tecnológica, alinhados com a
área citada no item 1 deste Edital.
4.1.2 Que todos os candidatos participem de todas as etapas previstas para o Programa,
conforme Cronograma demonstrado no Anexo 1;

5.

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
5.1 As inscrições devem ser feitas no site da INCIT (http://www.incit.com.br/incit/inovai),
após a data da publicação deste edital, 03 de Agosto de 2018, até as 17h do dia 17 de
Agosto de 2018.

6. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS INSCRITOS
6.1

As startups inscritas serão analisadas por especialistas designados pela coordenação
do Programa que avaliarão no mínimo os seguintes requisitos:

6.1.1 Alinhamento das soluções propostas com a área (segmento tecnológico) definida
como preferencial para o programa;
6.1.2 Oportunidade de Negócio (tamanho do mercado Local, Regional ou Global);
6.1.3 Diferenciação e Inovação da Proposta de Valor;
6.1.4 Disponibilidade de tempo dos empreendedores para dedicarem à dinâmica do
programa;
6.1.5 Composição da equipe (a relação do conhecimento e/ou do histórico dos
empreendedores com os projetos apresentados, tanto para a tecnologia quanto
para o mercado);
6.1.6 Grau de Inovação Tecnológica.

Rua Cel. Rennó, 07 – Prédio Central da UNIFEI
Itajubá – MG
Tel (35) 3629-1700
www.inovai.org.br

7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
7.1 A relação dos projetos aprovados neste edital de chamamento, juntamente com
eventuais exigências adicionais determinadas pela comissão julgadora, serão
divulgadas no dia 23 de Agosto de 2018.

8.

REGULAMENTO E TERMO DE COMPROMISSO
8.1

Os Projetos selecionado para ingressar Programa OPEN INOVAI, deverão assinar um
Termo de Compromisso, concordando com o Regulamento do Programa.

9.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1

Todas as informações recebidas dos candidatos proponentes serão tratadas como
confidenciais;

9.2

A critério da coordenação do Programa poderá ser selecionado algum candidato cuja
admissão fique condicionada ao cumprimento de alguma exigência;

9.3

A Coordenação do Programa reserva-se ao direito de anular ou adiar o processo de
seleção previsto neste Edital de Chamamento sem que de tais atos resultem quaisquer
direitos de reclamação ou indenização dos candidatos.

9.4

Mais informações sobre as questões tratadas neste Edital de Chamamento podem ser
obtidas junto à secretaria da INOVAI, pelo telefone (35) 3629-1700 ou pelo e-mail
inovai@inovai.org.br.
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Anexo I
Cronograma

Publicação do Edital

03/08/2018

Prazo final para inscrição das startups

17/08/2018

Divulgação do Resultado

23/08/2018

