
 

 

 

SEBRAE/RJ 

SELEÇÃO PARA PARTICIPAR DO ESTANDE SEBRAE NO  

GREEN RIO 2021” 

 

1 - Objetivo 

Aumentar a competitividade de produtores ou empresas por meio da participação no 

Estande do SEBRAE/RJ no Green Rio 2021. 

 

2- Duração e número de vagas 

O Green Rio será no período de 25 a 27 de novembro, das 9h às 18h, na Marina da 

Glória. O Sebrae/RJ oferece 16 (dezesseis) vagas, distribuídas da seguinte forma:  

10 (dez) vagas para produtores e/ou empresas de alimentos, bebidas e moda; e  

06 (seis) para startups que tenham aderência à temática do evento. 

 

3 - Critérios 

Estão aptas a participar do presente processo seletivo, empresas ou produtores desde 

que situados no Estado do Rio de Janeiro e que atendam, obrigatória e 

cumulativamente, aos seguintes critérios: 

 

a) Registro – Possuir ao menos um dos seguintes documentos: Documento de 

Aptidão ao Pronaf (DAP), Inscrição Estadual de Produtor Rural ou cadastro 

válido no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). Participantes com 

produtos orgânicos deverão apresentar o Certificado emitido pelo MAPA; 

b) Faturamento - Possuir faturamento anual máximo de até R$ 4.800.000,00 

(quatro milhões e oitocentos mil reais); 

c) Número de Funcionários - Número de funcionários; 

d) Atuação sustentável - Ter atuação de mercado em consonância com a 

temática sustentável. 



 

 

 

4 - Inscrição 

A inscrição deverá ser efetuada no período de 10 a 16 de novembro de 2021, 

por meio do formulário: https://forms.office.com/r/nvPsmh8M2T  

5 - Seleção e classificação 

O processo de seleção considerará a soma das pontuações nos seguintes critérios 

abaixo relacionados: 

5.1 REGISTRO  

- Possuir ao menos um dos seguintes documentos:  

Documento de Aptidão ao Pronaf (DAP), Inscrição Estadual de Produtor Rural ou 

Possuir cadastro válido no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)  - 01 (um) 

ponto; 

- Não possuir Documento de Aptidão ao Pronaf (DAP), Inscrição Estadual de Produtor 

Rural ou Possuir cadastro válido no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) - 0 

(zero) ponto. 

 

5.2 FATURAMENTO 

- Microempreendedor Individual (MEI) - Faturamento anual igual ou inferior a R$ 81 mil 

- 01 (um) ponto; 

- Produtor rural - Faturamento anual igual ou inferior a R$ 360 mil - 02 (dois) pontos; 

- Microempresa (ME) ou Produtor Rural - Faturamento anual igual ou inferior a R$ 360 

mil -02 (dois) pontos; 

- Empresa de Pequeno Porte (EPP) - Faturamento anual superior a R$ 360 mil e igual 

ou inferior a R$ 4,8 milhões -  03 (três) pontos. 

5.3. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS  

- Quantos funcionários formais possui? 

- Não possui funcionário – 0 (zero) ponto. 

- Possui de 01 (um) a 10 (dez) funcionários formais - 01 (um) ponto; 

- Possui de 11 (onze) a 19 (dezenove) funcionários formais - 02 (dois) pontos; 

- Possui 20 (vinte) ou mais funcionários formais - 03 (três) pontos. 

https://forms.office.com/r/nvPsmh8M2T


 

 

 

5.4. ATUAÇÃO SUSTENTÁVEL 

- Não possuir atuação em consonância com a temática sustentável  - 0 (zero) ponto. 

- Ter atuação de mercado em consonância com a temática sustentável - 01 (um) 

ponto; 

- Possuir Certificado Orgânico – 02 (dois) pontos  

 

5.5 Definição de critério de desempate 

Em caso de empate, será computada em dobro a pontuação do critério “Registro”; 

Permanecendo o empate será computada de forma tripla a pontuação do 

critério “Faturamento”; 

Caso o empate permaneça, será considerada a empresa ou o 

produtor mais antigo, considerando a data de abertura da empresa que consta no      

cartão do CNPJ ou a data do documento de Aptidão ao Pronaf (DAP) ou a data de 

Inscrição Estadual de Produtor Rural. 

6 - Cronograma 

Inscrição – até o dia 16/11/21 

Seleção – de 17 a 18/11/21 

Divulgação dos resultados – 18/11/21 

Inscrição – de 19 a 22/11/21 

Evento – 25 a 27/11/21 

7 – Divulgação dos resultados 

A lista dos expositores selecionados será publicada no site do SEBRAE/RJ. 

 

 



 

 

 

8 – Inscrição 

A inscrição será feita por meio do contato com analistas do Sebrae/RJ de forma on line. 

9 – Despesas 

O SEBRAE/RJ custeará as despesas de locação de espaço junto à organizadora.  

O SEBRAE/RJ não cobrará pela participação das empresas e/ou produtores no 

estande.  

O SEBRAE/RJ não cobrirá despesas ou custos adicionais dos expositores. As 

despesas referentes à participação de cada expositor devem ser custeadas por cada 

produtor ou empresa. 

10 – Recurso 

Caso não haja concordância com o resultado pode ser interposto recuso à organização 

do Projeto, enviando e-mail para startuprio1@rj.sebrae.com.br com o título no assunto 

“Contestação GREEN RIO 2021”, solicitando revisão até o dia 19 de novembro de 2021, 

cuja resposta será enviada por e-mail até o dia 20 de novembro de 2021. 

11 – Comprovação de documentos 

O SEBRAE/RJ poderá solicitar a comprovação da documentação no período de 10 a 

27 de novembro de 2011. 

12 – Uso de imagem 

As empresas expositoras autorizam a divulgação da imagem de seus representantes e 

de seus produtos e/ou serviços, bem como de sua logomarca, no site e nas Redes 

Sociais do SEBRAE/RJ, durante as ações do projeto. 

13 – Código de ética 

Os participantes se comprometem a cumprir o Código de Ética do Sistema Sebrae. 



 

 

 

14 – Vedação expressa 

É vedada a participação de expositores que possuam algum dirigente ou sócio que seja 

conselheiro, diretor ou empregado do SEBRAE/RJ e, ainda, que tenham relação de 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou 

afinidade, até o terceiro grau com conselheiro, diretor ou empregado do SEBRAE/RJ. 

15 – Manual do Expositor 

Os produtores ou expositores deverão atender as recomendações contidas no Manual 

do Expositor Green Rio 2021. 

16 – Estande 

O Sebrae/RJ disponibilizará a seguinte estrutura: 

ESPAÇO ALIMENTOS E BEBIDAS & MODA  

Carpete na cor verde aplicado ao piso existente  

Depósito com 01 porta / 01 Provador com porta  

01 (um) balcão para cada expositor na cor branca com portas e prateleiras 

interna  

01 (um) Estante em octanorme na cor branca com prateleiras de 1.00 x 

0.30   

Instalação elétr ica:  

- Refletores de Led e lâmpadas de Led instaladas nas estantes  

- Refletores de Led instalados nas testeiras  

- I luminação através de arandelas no provador e no depósito  

- 01 (um) tomada para cada balcão e 02 no depósito  

- 01 (um) Espelho de corpo inteiro Programação visual  

Placas em OSB com a identif icação dos expositores  

 

ESPAÇO STARTUP  –  Estande com 36m2; 

01 (um) mesa 

03 (três) cadeiras  

01 bebedouro  

01 Tomada para cada mesa 



 

 

 

 


