
 
 

EDITAL PÚBLICO PARA ACESSO AO PROGRAMA DE 
CAPACITAÇÃO POWER FUTURE 2021 

 

PREÂMBULO 

O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO CEARÁ - 
SEBRAE/CE, entidade associativa de direito privado, sem fins lucrativos, instituída sob a 
forma de serviço social autônomo, com sede Av. Monsenhor Tabosa, 777, CEP 70.165-
011, em Fortaleza - CE, inscrito no CNPJ sob n° 07.121.494.0001/01, convida 
microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte 
localizadas no Estado do Ceará para participar do Programa de Capacitação Power 
Future 2021, a ser realizado no formato virtual de maio a dezembro de 2021. 

 

1.OBJETO 

1.1 O presente edital tem por objeto a seleção de 30 microempreendedores individuais, 
microempresas e empresas de pequeno porte localizadas no Estado do Ceará para 
participar do Programa de Capacitação Power Future 2021, a ser realizado no formato 
virtual de maio a dezembro de 2021.  

 

2.JUSTIFICATIVA 

 

2.1 O Programa de Capacitação Power Future 2021 abordará temas relevantes sobre o 

mercado de energia renovável no Brasil e o impacto no desenvolvimento das 

possibilidades de energias no Nordeste. o programa de capacitação Power Future 2021 

visa disseminar conhecimento técnico-científico, aproximando lideranças especialistas 

do setor de energias renováveis e empresários/profissionais do mercado de energia, de 

forma a destacar o Nordeste como celeiro de oportunidades na área e assim, incentivar 

a cadeia produtiva das pequenas e médias empresas do setor energético e consumo 

sustentável, promovendo o empreendedorismo e seus APLS (Arranjos Produtivos 

Locais). o conteúdo do programa de capacitação Power Future 2021 é o seguinte: 1) 

MAIO - Como negociar com investidores no Mercado Livre de Energia; 2) JUNHO - 

Mercados e investimento em energia Offshore; 3) JULHO - Tudo que você precisa saber 

sobre contratos para Usinas Solares; 4)  AGOSTO - Como criar um time de vendas de alta 

performance no setor solar; 5) SETEMBRO - Como desenvolver a cadeia de fornecedores 

para projetos de energia; 6) OUTUBRO - Licenciamento ambiental para parques eólicos 

em áreas complexas; 7) NOVEMBRO - Como elaborar o Estudo de Viabilidade Econômico 

para usinas de energia; 8) DEZEMBRO - Como atrair grandes investidores para usinas de 



 
geração de energia. Entendendo que a temática e o conteúdo abordado pelo programa 

são de relevância para os pequenos negócios do Estado do Ceará, o Sebrae/CE 

disponibiliza, por meio deste edital, 30 inscrições para seu público-alvo. 

 
 

3. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS EMPRESAS 

3.1 Ter CPNJ ativo como MEI, ME ou EPP (faturamento de até R$ 4,8 milhões por ano); 

3.2 Estar localizada e funcionando no Estado do Ceará; 

3.3 Estar adimplente com o Sebrae/CE; 

3.4 Preencher o formulário de inscrição até o dia 06/05/2021 no seguinte link: 
https://forms.office.com/r/hyG2e7giyy; 

3.5 Preferencialmente estar associada a entidades de classe do seu segmento 
empresarial, tais como: associações, cooperativas, sindicatos, etc. 

 
4. PARTICIPAÇÃO DO SEBRAE 

4.1 Disponibilizar 30 vagas para empresas que atendam aos pré-requisitos estabelecidos 
acima no item 3. 

 

5. DO PRAZO DO EDITAL 

5.1 O presente edital permanecerá vigente até o dia 06/05/2021 com inscrições online 
através de formulário específico disponibilizado no Portal do SEBRAE/CE: 
www.ce.sebrae.com.br. 

 

6. RESULTADO 

6.1. As empresas selecionadas serão comunicadas por e-mail pelo Sebrae/CE até sexta-
feira, dia 07/05/2021. 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. O Sebrae/CE poderá, a qualquer tempo, cancelar o presente edital, no todo ou em 
parte, sem que caiba qualquer direito de indenização às proponentes.  

7.2. O foro de Fortaleza, Estado do Ceará, é competente para conhecer e julgar as 
questões decorrentes do presente Edital. 

7.3 Maiores informações podem ser obtidas através do telefone: (85)98203-8904. Falar 
com o analista técnico do Sebrae/CE – Silvio Moreira Barbosa. 

Fortaleza/CE, 04 de maio de 2021. 

https://forms.office.com/r/hyG2e7giyy
http://www.ce.sebrae.com.br/

