
 

                                            
 

 
 
 
 

EMPRETEC 
 

FORMULÁRIO DE PRÉ-INSCRIÇÃO 
 
 
NOME:________________________________________ 
 
 
 
ENTREVISTADO EM:___/___/___ÀS_____H 
 
 
 
TELEFONE PARA CONTATO:____________________ 
 
 
 
PONTUAÇÃO:___________ 
 
 
 
OBS:__________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 



 

EMPRETEC 

FICHA DE PRÉ-INSCRIÇÃO 

Data: ____/____/_____   Cidade:_______________________ 

 

1) Nome Completo (legível e sem abreviaturas): 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

  2) Sexo: Masculino (  )  Feminino (  ) 

CPF:_____________________________________________________ 

Razão Social (caso seja empresário): ___________________________ 

__________________________________________________________ 

CNPJ: ____________________________________________________ 

Número de funcionários de sua empresa: ________________________ 

Setor de atividade:    indústria    comércio    serviços    rural 

 

3)Endereço residencial: __________________________________________ 
Bairro: _______________________________ CEP: _____________________ 

Cidade:_____________________________________ Estado:_____________ 

Telefone:(____)________________  Celular:(____)______________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Endereço comercial: _____________________________________________ 
Bairro: _____________________________  CEP:_______________________ 

Cidade: ___________________________________  Estado:______________ 

Telefone:(____)____________________ Fax:(____)_________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

 

4) Data de Nascimento: ____/____/______ 

 

5) Estado Civil:   Solteiro  Casado  Viúvo  Divorciado 

 

6) Tem filhos e/ou dependentes? 

 Sim   Não 



 

  7) Nível de Escolaridade: 

  1º Grau – quantos anos? ___________________________________ 

  2º Grau - quantos anos? _____  Técnico:  Sim   Não 

Especifique: ________________________________________________ 

 Faculdade ou Estudos Profissionais quantos anos?_______________ 

Área(s) de formação:_________________________________________ 

 

8) Já realizou algum estágio e/ou treinamento técnico?  

 Sim   Não 

Em que  Empresa/Negócio? ________________________________________ 

 

9) Seu Pai ou Mãe são ou foram Donos de Negócio Próprio?  

 Pai   Mãe 

Caso Positivo, já trabalhou nos Negócios da Família? ____________________ 

 

10) Algum Parente, excluindo seus Pais, é ou foi Dono de Negócio Próprio:

  Sim   Não 

Caso Positivo, já o ajudou em seus Negócios? __________________________ 

 

11) Escreva os nomes de amigos e suas atividades: 

Nome:  _________________________________________________________ 

Ele/Ela trabalha por conta própria? ___________________________________ 

Atividade: _______________________________________________________ 

 

Nome:  _________________________________________________________ 

Ele/Ela trabalha por conta própria? ___________________________________ 

Atividade: _______________________________________________________ 

 

Nome:  _________________________________________________________ 

Ele/Ela trabalha por conta própria? ___________________________________ 

Atividade: _______________________________________________________ 

 

 



 

Nome:  _________________________________________________________ 

Ele/Ela trabalha por conta própria? ___________________________________ 

Atividade: _______________________________________________________ 

 

12) Pai ou mãe de seus amigos são ou foram donos de negócio próprio? 

  Sim    Não 

 

13) Quantas pessoas que você conhece pessoalmente possuem negócio 

próprio? ________________________________________________________ 

 

14) Em sua família, você é...   O Mais Velho      O Mais Jovem     Outro 

 

15) Você já Viajou para Fora de Seu País:     Sim      Não 

Em caso positivo, quais os países para onde viajou com mais freqüência? E 

quantas vezes já viajou a cada um?  __________________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

16) Quantas vezes por ano você viaja em seu país a lugares fora da região 

onde nasceu ou onde reside? _______________________________________ 

 ______________________________________________________________ 

 

 17) Relacione abaixo sua experiência profissional: 

Empresa Função Anos de Trabalho Tem Experiência Como 

dirigente? 

    

    

    

    

    

    

 

 



 

18) Já tentou começar seu próprio negócio?   Sim   Não  

Caso positivo, que tipo de negócio? _____________________________ 

O Que Aconteceu Com Esse Negócio? __________________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

19) Atualmente Trabalha Por Conta Própria?   Sim   Não 

 

20) Tendo intenções de expandir seu próprio negócio ou de iniciar um, que tipo 

de negócio será?  (especifique e explique como pretende tirar proveito desse 

programa para alcançar seus objetivos) 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

21) Se você ainda não tem sua própria empresa e não tem intenções de iniciar 

uma imediatamente, como pretende tirar proveito desse curso? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

22) Qual é o capital que pensa ser necessário para iniciar ou expandir seu 

próprio negócio? _________________________________________________ 

 

23) Quanto de capital próprio pode colocar em seu negócio? ______________ 

Estime a quantia para cada uma das categorias abaixo: 

Fundos próprios: _________________________________________________ 

Empréstimos ou doações de família: _________________________________ 

Empréstimos ou doações de amigos: _________________________________ 

Outras fontes (especifique): ________________________________________ 



 

24)Tem probabilidade de obter financiamento bancário?   Sim        Não 

Em caso positivo, tem bens que pode dar em garantia? _________________ 

Que tipo? ______________________________________________________ 

      

25) É proprietário de sua casa ou apartamento?   Sim   Não 

 

26) Qual dos itens listados abaixo é o mais importante para o sucesso no 

mundo dos negócios? (assinale apenas um) 

 dinheiro       educação       amigos      motivação  outros. 

Especifique: ________________________________________________ 

 

27) Concorda ou discorda da afirmação: 

“No trabalho é mais importante a oferta de oportunidades do que a segurança” 

  Concorda   Discorda 

28) Usando a imaginação, pense no máximo de coisas possíveis que possam 

ser feitas com serragem: 

1.__________________________ 4. _____________________________ 

2.__________________________ 5. _____________________________ 

3.__________________________ 6. _____________________________ 

 

29) Concorda ou discorda da afirmação: 

“Neste País há muitas oportunidades para que pessoas como eu possam 

iniciar negócio próprio” 

 Concorda inteiramente   Concorda 

 Discorda     Discorda inteiramente 

  

30) Imagine que seu irmão ou irmã o tenha presenteado com U$S 100,000.00 

(cem mil dólares) para gastar da forma que quiser.  Em que você gastaria? 

Primeiro uso: ____________________________________________________ 

Segundo uso: ____________________________________________________ 

Terceiro uso: ____________________________________________________ 

 



 

31) Se, na empresa em que você trabalha como empregado, pudesse ter o 

posto e o salário de seu chefe durante os próximos cinco anos de sua vida, 

aceitaria?  Sim   Não  

Por quê?  _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

32) Como descreveria seu desejo de expandir ou iniciar seu próprio negócio? 

 Não Sei   Médio  Forte    Muito Forte  

 

33) No momento, quais as chances de sucesso da expansão ou da criação do 

seu Próprio Negócio?  

10%  20%  30%  40%  50%  

 60%  70%  80%   90% 100% 

Explique porquê:  _________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

34) Como tomou conhecimento deste programa? _______________________ 

 

35) DESCREVA DETALHADAMENTE SUA EMPRESA OU NOVO PROJETO 

(Especifique e explique: Mercado, Produção, Sistema de Produção, 

Comercialização, Principais Características, Grau Tecnológico, Etc). 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

ASSINATURA:  

 


