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EDITAL 9/2021 - DG-CBVZO/IFRR

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA
A Direção Geral do Campus Boa Vista Zona Oeste (CBVZO), do Instituto Federal de Educação Ciência e
Tecnologia de Roraima (IFRR), no uso de suas atribuições e com o suporte da equipe da KONEKA –
Incubadora de Empresas do IFRR/CBVZO, torna pública a CHAMADA PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA
SELEÇÃO DE ESTUDANTES E EGRESSOS DO CAMPUS BOA VISTA ZONA OESTE PARA A KONEKA
DIGIT@L – MODALIDADE DE PRÉ-INCUBAÇÃO.
1. DOS OBJETIVOS
1.1. São objetivos da chamada pública da KONEKA Digit@l:
1.1.1 Selecionar

Estudantes e Egressos do Câmpus Boa Vista Zona Oeste interessados em

participar da KONEKA Digit@l – Modalidade de Pré-Incubação a ser realizada pela KONEKA –
Incubadora de Empresas do IFRR/CBVZO.
1.1.2.

Aproximar o meio acadêmico do CBVZO do mercado empresarial, estimulando a postura

empreendedora e gerando produtos e serviços inovadores.
2. DA KONEKA Digit@l - MODALIDADE DE PRÉ-INCUBAÇÃO
2.1 A KONEKA Digit@l - Modalidade de Pré-Incubação é uma capacitação destinadas aos estudantes e
egressos dos cursos do IFRR/CBVZO que detectaram uma oportunidade de negócio, conhecem como
viabilizá-la, mas necessitam de assessoria técnica para implementá-los.
2.2 Os estudantes e egressos selecionados serão acompanhados pela equipe da KONEKA - CBVZO para o
término da definição do empreendimento, incluindo a realização de Estudo de Viabilidade Técnico
Econômica, a Estruturação do Plano de Negócios e a Elaboração do Protótipo/Processo. Nessa modalidade,
não é necessário ter Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
2.3 A KONEKA Digit@l - Modalidade de Pré-Incubação será desenvolvida de forma não presencial, no
período de 3 meses, com carga horária total de 60h, seguindo a programação abaixo:
Modelagem de negócios - 4h
Gestão de negócios - 4h
Perfil de liderança - 4h
Marketing 4.0 - 6h
Gestão financeira de negócios - 6h
Inovação para negócios nascentes - 4h
MVP e prototipação de produtos - 6h
Formalização de negócios - 4h
Precificação de produtos e serviços - 4h
Plano de Negócios - 6h
Consultoria/Assessoria dos negócios - 12h
Carga horária total - 60h

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 Poderão inscrever-se estudantes e egressos do CBVZO, dentro do prazo informado no cronograma
deste Edital, por meio do link: https://forms.gle/4Vnw7scgTRBCh43V6.
3.2 Os interessados em participar desta chamada devem preencher todos os campos do formulário de
inscrição.
3.3 No término da inscrição eletrônica, o candidato receberá uma mensagem por e-mail informando a
comprovação do envio da inscrição.
3.4 É de responsabilidade do candidato no ato da inscrição o correto preenchimento das informações
solicitadas no formulário. O preenchimento incompleto ou incoerente de informações poderá acarretar a
desclassificação do candidato.
Parágrafo único: A inscrição na modalidade de pré-incubação requer que o inscrito participe de todas as
ações listadas no item 2.3 deste edital.
4. DA SELEÇÃO
4.1

Serão

selecionadas,

dentre

os

interessados

inscritos,

15

(quinze)

participantes, entre

estudantes e egressos do CBVZO.
4.2. Dependendo da disponibilidade da KONEKA - CBVZO poderão ser selecionados mais participantes.
4.3 As inscrições propostas serão avaliadas, considerando o adequado preenchimento do formulário de
inscrição e os critérios abaixo:

nº
01

02

CRITÉRIO

DESCRIÇÃO

Identificação
do O problema a ser resolvido e a
problema
e proposta de valor estão bem
proposta de valor
fundamentados de acordo com
as necessidades do cliente?
Perfil e segmento A equipe possui conhecimento
de clientes
sobre o perfil de seus potenciais
clientes?
Grau de inovação

O produto/solução apresentado
corresponde a uma solução não
existente no mercado?

03

Viabilidade técnica

Existem recursos técnicos e/ou
tecnologia
que
possibilite
produzir
as
entregas
(produto,serviço
ou
ideia)
atendendo às
especificações apresentadas?

04

05

PONTUAÇÃO

Coerência
e
conteúdo
da
proposta
escrita

Avaliar se a coerência das
informações disponibilizadas na
inscrição contribuiu para o
entendimento e a defesa do
projeto para a participação na
modalidade.
TOTAL

0 a 2 pontos

0 a 2 pontos

0 a 2 pontos

0 a 2 pontos

0 a 2 pontos

10 pontos

5. DAS RESPONSABILIDADES DA COMISSÃO DE SELEÇÃO DOS INSCRITOS
5.1 A seleção dos Estudantes e Egressos do CBVZO será realizada por Comissão composta por membros
da

KONEKA

–

CBVZO,

que

terá

a responsabilidade

de

analisar

as informações contidas nos

formulários de inscrição com base nos critérios contidos no item 4.2.
6. DAS RESPONSABILIDADES DOS SELECIONADOS
6.1 As responsabilidades dos selecionados são:
Assinar, após a conclusão do processo de seleção, o

Termo de Adesão à KONEKA Digit@l -

Modalidade de Pré- Incubação;
Comparecer em reuniões, capacitações e eventos sugeridos;
Cumprir as orientações de leitura, estudos e pesquisas;

Cumprir os prazos, primando pela qualidade do modelo de negócio e do plano de negócios
construídos em conjunto, bem como mantê-los atualizados;
Ao final da pré-incubação, apresentar dados e informações para o processo de avaliação de
desempenho do empreendimento a ser apresentado à KONEKA - CBVZO.
7. DO RESULTADO E DO RECURSO
7.1

Todos

os

resultados

serão

divulgados

no

portal

do

Campus

Boa

Vista

Zona

Oeste,

http://boavistazonaoeste.ifrr.edu.br/.
7.2 Os pedidos de reconsideração/recurso (ANEXO I) deverão ser encaminhados para o endereço
eletrônico koneka.cbvzo@ifrr.edu.br, dentro do prazo estabelecido no cronograma deste Edital. O
assunto do e-mail deverá ser “Pedido de Recurso”.
7.3 Os recursos serão julgados pela Comissão da KONEKA-CBVZO .
8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 Todas as pessoas selecionadas, de acordo com o Resultado Final, deverão assinar, posteriormente, o
Termo de Adesão à Modalidade de Pré-Incubação, conforme modelo disponível no ANEXO II.
8.2 Os anexos I e II são partes integrantes deste edital.
8.3 Os selecionados não receberão qualquer tipo de auxílio financeiro ou material, bem como não
gerará qualquer vínculo empregatício com o IFRR/Campus Boa Vista Zona Oeste.
8.4 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão da KONEKA-CBVZO.
8.5 Este Edital entrará em vigor na data de sua publicação.
9. DO CRONOGRAMA
2.1. Para a realização da presente seleção, será adotado o seguinte cronograma abaixo:
CRONOGRAMA PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES E EGRESSOS DO
CBVZO INTERESSADOS EM PARTICIPAR DA KONEKA DIGIT@L MODALIDADE DE PRÉ-INCUBAÇÃO
Fases

Período

͒Divulgação do Edital da Chamada Pública
no
site
do
CBVZO
(http://boavistazonaoeste.ifrr.edu.br/)

24 de maio de 2021

Impugnação do Edital da Chamada Pública
(koneka.cbvzo@ifrr.edu.br)

25 de maio de 2021

Período de inscrição de interessados por
meio do link
https://forms.gle/4Vnw7scgTRBCh43V6

26 a 31 de maio de 2021

Divulgação das inscrições selecionadas no
site do CBVZO
(http://boavistazonaoeste.ifrr.edu.br/)

01 de junho de 2021

Prazo para interposição de recursos por
meio do e-mail: koneka.cbvzo@ifrr.edu.br

02 de junho de 2021

Divulgação do julgamento dos recursos no
site
do
CBVZO
(http://boavistazonaoeste.ifrr.edu.br/)

04 de junho de 2021

Início das atividades da modalidade de préincubação.

07 de junho de 2021

Boa Vista, 24 de maio de 2021.
ISAAC SUTIL DA SILVA
Diretor-Geral do Campus Boa Vista Zona Oeste

ANEXO I
MODELO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
1.Dados Gerais do interessado:
Nome completo:
Data de
nascimento:
CPF:
RG:
Número de
Contato
E-mail
2. Proposta da ideia de negócio:
.
Título: (possível nome do negócio)
Descrição geral do seu produto, processo ou serviço: (Descreva quais
são as características do produto/processo ou serviço que você oferece ou
pretende oferecer? Ele tem um nome comercial? Há quanto tempo seu
produto/processo ou serviço está no mercado? Se ainda não está no
mercado, em quanto você gostaria que ele estivesse? Qual o principal
diferencial ou inovação desse produto/processo ou serviço? Quais são os
possíveis melhoramentos que você gostaria que seu produto/processo ou
serviço tivesse? Há outro produto/processo ou serviço similar ao seu
atualmente no mercado?

Capacidade
financeiros e
empréstimos
importantes?

de investimento: (Escreva quais os recursos necessários –
econômicos - e qual a fonte financiadora: recursos próprios,
bancários, investidores anjos, etc. Quais são os custos mais
Quais atividades-chave são mais caras?)

Fontes de receita: (Escreva sobre a expectativa de arrecadação - quais
valores os clientes estão realmente dispostos a pagar? Pelo que eles pagam
atualmente? Como pagar? Como prefeririam pagar?)
Público-Alvo: (Quem são os prováveis clientes do seu produto/processo ou
serviço? Descreva dizendo a faixa de idade, renda, onde moram ou e demais
características sócioeconomicas. O seu potencial cliente circula ou acessa
que espaços físicos e/ou virtuais? Shopping, comércio de rua, comercio
eletrônico, redes sociais? Seu público-alvo é apenas local ou você pretende
atender a clientes de outros estados e países?)

Concorrentes: (Descreva quem são os prováveis concorrentes e onde eles
estão localizados)

Canais de comunicação: (Quais os principais canais de comunicação que
você usa, ou pretende usar, para falar com seus clientes? Diga se por meio
digital e/ou presencial? Especifique se você faz uso de site próprio, ponto de
venda físico, celular/WhatsApp e quais as redes sociais que utiliza ou

pretende utilizar? Em qual desses canais de comunicação o retorno e a
comunicação tem sido melhor ou mais eficiente?

Necessidades Técnicas e Pessoal: (Descreva os recursos humanos e
tecnológicos que serão necessários para implementar sua ideia inovadora)

ANEXO II
FORMULÁRIO DE RECURSO
De: __________________________________________________________________________________
Para: Comissão Responsável pelo processo de seleção de interessados em participar da CHAMADA
PÚBLICA SIMPLIFICADA PARA SELEÇÃO DE ESTUDANTES E EGRESSOS DO CAMPUS BOA VISTA
ZONA OESTE PARA A KONEKA DIGIT@L - MODALIDADE DE PRÉ-INCUBAÇÃO do IFRR/Campus Boa
Vista Zona Oeste.
Encaminho para V.Sa. o recurso ao Edital de Chamada Pública - DG-CBVZO/IFRR e peço DEFERIMENTO.

1.Dados Gerais do interessado:
Nome
completo:
CPF:
RG:
Número de
Contato
E-mail

2.Justificativa do recurso:

3.Fundamentação legal do recurso:

Declaro que as informações fornecidas neste recurso estão de acordo com a verdade e são de
minha inteira responsabilidade, e que estou ciente das implicações legais.
Local, _____de _____ de 2021.
______________________________
Assinatura do interessado

ANEXO III
TERMO DE ADESÃO À KONEKA Digit@l - MODALIDADE PRÉ-INCUBAÇÃO
(Enviar ao e-mail da koneka.cbvzo@ifrr.edu.br após o resultado da seleção)
1.Dados Gerais do interessado:
Nome
completo:
CPF:
RG:
Número de
Contato:
E-mail

Pelo presente Termo, confirmo minha participação na capacitação da KONEKA Digit@l - Modalidade de
Pré-incubação a ser realizada pela KONEKA - CBVZO e estou ciente que devo:
Comparecer em reuniões, capacitações e eventos sugeridos;
Cumprir as orientações de leitura, estudos e pesquisas;
Cumprir os prazos e a qualidade do modelo de negócio e do plano de negócios construídos em
conjunto, bem como mantê-los atualizados;
Ao final da pré-incubação, apresentar dados e informações para o processo de avaliação de
desempenho do empreendimento a ser apresentado à KONEKA - CBVZO.

Boa Vista/RR,___/___/___

___________________________________
Assinatura do estudante ou egresso

___________________________________
Assinatura dos Pais ou responsável legal

