
 
 

 

ERRATA - NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

1) Quanto ao item: 

4. PRIMEIRA ETAPA – INSCRIÇÃO  

 
Onde consta: 
 
4.7 Indicação no ato de inscrição, dos municípios para o desenvolvimento das atividades de campo. 

 

Leia-se:  

4.7. A indicação ocorrerá durante a Capacitação em Porto Velho.   

 

 

 

2) Quanto ao item: 

5. SEGUNDA ETAPA: HABILITAÇÃO 

 

Onde consta: 

5.2 Esta etapa é de caráter eliminatório e consiste na análise documental da regularidade jurídica e fiscal das 

pessoas jurídicas inscritas para participação na FORMAÇÃO DE FACILITADORES EM POLÍTICAS PÚBLICAS. 

5.2.1 A análise documental será efetuada a partir da entrega dos documentos exigidos a seguir: 

i) Relação dos profissionais sócios e/colaboradores indicados: 

 Currículo de todos os profissionais indicados, preenchido no ato de inscrição, junto ao site 

www.sebrae.com.br/rondonia, e entregue conforme modelo do Anexo II desse Edital; 

 Comprovante de vínculo com a Pessoa Jurídica (em caso de colaborador, cópia do registro da CTPS); 

 Declaração de relação de parentesco, conforme modelo  do Anexo III desse Edital; 

 Declaração de Conformidade, conforme modelo do Anexo V desse Edital; 
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 Comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil: cópia – frente e verso – de diploma; 

 Documentos pessoais: Carteira de Identidade e inscrição no CPF ou documento onde constem esses 

dados (ex: CNH ou Carteira de Registro Profissional); 

 Comprovante de endereço em nome do profissional indicado (ex: conta de água, luz, telefone, 

correspondências bancárias, declaração de endereço com registro em cartório e outros); 

 Termo de Adesão, conforme modelo  do Anexo IV do Edital. 

Leia-se: 

i) Relação dos profissionais sócios e/colaboradores indicados: 

1) Relação dos documentos enviados e assinados pelo representante legal da empresa: 

 Documentos pessoais: Carteira de Identidade e inscrição no CPF ou documento onde constem esses 

dados (ex: CNH ou Carteira de Registro Profissional) (Cópia autenticada); 

 Comprovante de endereço em nome do profissional indicado (ex: conta de água, luz, telefone, 

correspondências bancárias, declaração de endereço com registro em cartório e outros); 

 Currículo de todos os profissionais indicados, preenchido no ato de inscrição, junto ao site 

www.sebrae.com.br/rondonia, e entregue conforme modelo do Anexo II desse Edital (Original); 

 Declaração de relação de parentesco, conforme modelo  do Anexo III desse Edital (Original); 

 Termo de Adesão, conforme modelo  do Anexo IV do Edital (Original). 

 Declaração de Conformidade, conforme modelo do Anexo V desse Edital (Original); 

 

2) Relação dos documentos dos profissionais indicados (caso o representante legal seja um dos 

profissionais indicados enviar além dos documentos anteriores os citados abaixo): 

 Documentos pessoais: Carteira de Identidade e inscrição no CPF ou documento onde constem esses 

dados (ex: CNH ou Carteira de Registro Profissional) (Cópia autenticada); 

 Comprovante de endereço em nome do profissional indicado (ex: conta de água, luz, telefone, 

correspondências bancárias, declaração de endereço com registro em cartório e outros); 

 Comprovantes de escolaridade, conforme exigência no perfil: cópia – frente e verso – de diploma 

(Cópia autenticada); 

 Comprovante de vínculo com a Pessoa Jurídica (em caso de colaborador, cópia do registro da CTPS) 

(Cópia autenticada); 

 Currículo de todos os profissionais indicados, preenchido no ato de inscrição, junto ao site 

www.sebrae.com.br/rondonia, e entregue conforme modelo do Anexo II desse Edital (Original); 

 Declaração de relação de parentesco, conforme modelo  do Anexo III desse Edital (Original); 

 Termo de Adesão, conforme modelo  do Anexo IV do Edital (Original). 

 Declaração de Conformidade, conforme modelo do Anexo V desse Edital (Original); 
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