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SEBRAE/ BA  

Edital 01/2015 – Comunicado 01 

Credenciamento para Prestação de Serviços de Instrutoria e Consultoria  

PRORROGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES / CRONOGRAMA ATUALIZADO  

ETAPA DE HABILITAÇÃO PARA ASSOCIADOS OU COOPERADOS 

Publicado em 09/03/2015 

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas da Bahia – SEBRAE/BA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 

14.797.724/0001-12, por meio da Unidade de Gestão de Credenciados, torna pública a Prorrogação do 

Prazo de Inscrições - Cronograma Atualizado e Ajuste no critério da etapa de Habilitação para associados 

ou cooperados (comprovação de vínculo com a Pessoa Jurídica), referente ao CREDENCIAMENTO DE 

PESSOAS JURÍDICAS visando integrar o CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE 

INSTRUTORIA E CONSULTORIA DO SEBRAE/BA: 

ETAPAS/ FASES/ ATIVIDADES DATA PROVÁVEL 

→      Etapa 1 – Inscrição: período de inscrição para o credenciamento. Até 16/03/15 

→      Etapa 1 – Inscrição: prazo final para postagem da documentação (PJ e 

profissionais). 
Até 17/03/15 

→      Etapa 1 – Inscrição: divulgação dos cadastros concluídos. 

20/03/15 

 (após 17h00*) 

→      Etapa 1 – Inscrição: prazo para questionamentos/ recursos. 23 e 24/03/15 

→      Etapa 2 - Habilitação: resultado preliminar da análise do relato de experiência e da 

documentação (da PJ e seus profissionais indicados).  

08/04/15 

 (após 17h00*) 

→      Etapa 2 - Habilitação: resultado definitivo da análise do relato de experiência e da 

documentação (da PJ e seus profissionais indicados). 

15/04/15 

(após 17h00*) 

→      Etapa 3 – Certificação da Capacidade técnica: convocação para a etapa de 

Certificação da Capacidade Técnica. 

20/04/15 

(após 17 h00*) 

→      Etapa 3 – Certificação da Capacidade técnica: aplicação dos instrumentos de 

Certificação da Capacidade Técnica. 
De 27 a 30/04/15 
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ETAPAS/ FASES/ ATIVIDADES DATA PROVÁVEL 

→      Etapa 3 – Certificação da Capacidade técnica: resultado preliminar da Certificação 

da Capacidade Técnica. 

13/05/15 

 (após 17h00*) 

→      Etapa 3 – Certificação da Capacidade técnica: prazo para questionamentos/ 

recursos. 
14 e 15/05/15 

→      Resultado final do Processo de Credenciamento. 

20/05/15  

 (após 17h00*) 

Obs: * Horários de Brasília 

 

5. SEGUNDA ETAPA: HABILITAÇÃO 

5.4.2. Segunda fase: Documentos Obrigatórios para Avaliação Documental do(s) Profissional(is) 

Indicado(s): 

5.4.2.1 – Parte Comum 

 

Comprovante de vínculo com a 

Pessoa Jurídica (no ato da 

inscrição) 

 

Quando empregado, cópia simples da carteira profissional (página de 

identificação + páginas que comprovem a admissão e a função 

ocupada), ou ficha de registro (frente e verso, com as devidas 

assinaturas – empregado e empregador).  

Quando sócio, a cópia simples do contrato social entregue com a 

documentação da PJ será considerada. 

Onde se lê: 

Quando associado ou cooperado: cópia da ata de reunião onde 

conste a admissão/ ingresso do profissional na referida instituição, 

devidamente registrada em cartório, e cópia de ficha de admissão/ 

cadastro/ termo de adesão/ matrícula mais declaração da 

Cooperativa/ Instituto. 

Leia-se: 

Quando associado ou cooperado: cópia de ficha de admissão/ 

cadastro/ termo de adesão/matrícula mais declaração da 

Cooperativa/ Instituto, nos termos do que dispõe o próprio Edital. 

 

 


