
 

 

 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL BARES e HAMBURGUERIAS DA BAIXADA 
FLUMINENSE I 

 

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Estado do Rio de Janeiro – 

Sebrae/RJ, CNPJ 29.737.103/0001-10, localizado na Rua Santa Luzia, 685 – 9° andar – Centro – 

Rio de Janeiro – RJ, torna público as retificações inseridas no presente Edital, mantendo os 

demais itens em sua integralidade.  

  

No item 1 – DO EDITAL: 

Onde se lê:“... participar de um projeto com duração de 6 meses (junho a novembro de 

2019)...” 

Leia-se: “... “...participar de um projeto com duração de 6 meses (julho a dezembro de 

2019)...” 

No item 2 – DOS PARTICIPANTES: 

Onde se lê: “...Bairros atingidos:  

                         Nova Iguaçu – todos os bairros  

                         Mesquita – Centro e Vila Emil  

                         Nilópolis – Centro. 

 
                   Leia-se:”... Municípios abrangidos:  

Nova Iguaçu – todos os bairros 

Mesquita – todos os bairros 

Nilópolis – todos os bairros 

Belford Roxo – todos os bairros 

Queimados – todos os bairros 



 

 

Japeri – todos os bairros 

Paracambi –  todos os bairros 

Itaguaí –  todos os bairros 

Seropédica – todos os bairros 

 

No item 3 – DAS INSCRIÇÕES: 

Onde se lê: “...3.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas no período de 15 

de abril a 10 de maio de 2019, através do link que encontra-se no portal do Sebrae/RJ.” 

Leia-se: “ ... “...3.1 As inscrições são gratuitas e deverão ser efetuadas no período de 15 

de abril a 24 de maio de 2019, através do link que encontra-se no portal do Sebrae/RJ.” 

 

              No item 4 – DO PROCESSO SELETIVO: 

Subitem 4.1.4 

Onde se lê: 

“... A divulgação das 70 empresas pré-selecionadas será feita através do site do 

Sebrae/RJ (www.sebraerj.com.br) no dia 13 de maio de 2019 para todos os participantes e 

através de e-mail direto aos empresários que passaram para a fase de Seleção. Caso algum 

empresário não concorde com o resultado, ele pode enviar e-mail para 

camila.santos@rj.sebrae.com.br solicitando revisão no dia 17/05/2019. A resposta será 

respondida, também por e-mail, em até três dias úteis a partir do dia 17/05. 

Leia-se: 

“..A divulgação das 60 empresas pré-selecionadas será feita através do site do Sebrae/RJ 

(www.sebraerj.com.br) no dia 27 de maio de 2019 para todos os participantes e através de e-

mail direto aos empresários que passaram para a fase de Seleção. Caso algum empresário não 

concorde com o resultado, ele pode enviar e-mail para camila.santos@rj.sebrae.com.br 



 

 

solicitando revisão no dia 28/05/2019. A resposta será respondida, também por e-mail, em até 

três dias úteis a partir do dia 28/05. 

 

No item 6 – DO RESULTADO: 

Onde se lê: 

“...A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 14 de junho de 2019 através do site 

do Sebrae/RJ e de e-mail direcionado às empresas vencedoras deste Edital. Caso algum 

empresário não concorde com o resultado, ele pode enviar e-mail para 

camila.santos@rj.sebrae.com.br solicitando revisão até o dia 17/06/2019. A resposta será 

respondida, também por e-mail, em até três dias úteis a partir do dia 17/06.“  

Leia-se: 

“ A divulgação do resultado final ocorrerá no dia 27 de junho de 2019 através do site do 

Sebrae/RJ e de e-mail direcionado às empresas vencedoras deste Edital. Caso algum empresário 

não concorde com o resultado, ele pode enviar e-mail para camila.santos@rj.sebrae.com.br 

solicitando revisão até o dia 01/07/2019. A resposta será respondida, também por e-mail, em até 

três dias úteis a partir do dia 01/07/2019.” 

 


