
EDITAL PÚBLICO SEBRAE LIKE A BOSS PIAUÍ - CICLO 2021 - Remoto

CHAMADA PARA A FASE 3 - TRAÇÃO E DEMO DAY

Programa de Pré-aceleração para Startups

PREÂMBULO

O SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO PIAUÍ –
SEBRAE/PI, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 06.665.129/0001-03, situado à Avenida Campos Sales,
1046, Centro, Teresina/PI, convida estudantes, professores, profissionais do mercado e
empreendedores com ideias/startups/projetos inovadores a participar do Programa de
Pré-aceleração SEBRAE LIKE A BOSS PIAUÍ - Ciclo 2021 - Remoto, que acontecerá entre os
meses de junho e outubro de 2021.

O SEBRAE LIKE A BOSS PIAUÍ é um Programa realizado pelo SEBRAE/PI que trabalhará a
Pré-Aceleração de Startups e a capacitação de empreendedores, para colocarem suas ideias de
negócios inovadores no mercado de forma rápida e consistente.

1. FUNCIONAMENTO E CRONOGRAMA - FASE 3

FASE 3 - TRAÇÃO E DEMO DAY

Serão selecionadas 10 equipes, cada uma com até 4 pessoas, para participarem da capacitação
intensiva, que contará com 03 rodadas de mentorias individuais (por startup/projeto) e preparação
para o Demo Day. Todas as atividades serão realizadas em ambiente remoto via plataformas de fácil
acesso.

Cronograma da FASE 3 - Tração e Demo Day

Módulo Atividade Data Horário Duração

Tração

1ª Rodada de mentorias síncronas individualizadas 20 a 24/09/2021 à definir 1h/startup

2ª Rodada de mentorias síncronas individualizadas 29/09/2021 à
01/10/2021 à definir 1h/startup
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3ª Rodada de mentorias síncronas individualizadas 04 a 08/10/2021 à definir 1h/startup

Demo Day

Ensaio de Demo Day 27/10/2021
Quarta-feira 19h00 1h

Realização do Evento - Demo Day Online 30/10/2021
Sábado 09h00 2h

2. PROCESSO DE SELEÇÃO

Haverá uma semifinal ao final da FASE 2 - Pré-aceleração, na qual todas as startups com pelo
menos 70% (setenta por cento) de participação nas atividades previstas poderão apresentar seus
pitches para uma banca composta por integrantes do SEBRAE/PI, consultores especializados e
convidados, porém apenas as 07 melhores com faturamento e CNPJ constituído participarão da
FASE 3 - Tração e Demo Day.

Em paralelo, está aberta esta chamada de seleção extra para inscrição de startups do Estado que
já estejam operando no mercado (com faturamento e CNPJ constituído) e buscando tracionar. Os
inscritos passarão por entrevistas online, por videoconferência, no formato de bate-papo com até 15
minutos de duração e serão julgados os seguintes critérios: Grau de validação da
tecnologia/solução, e Potencial Inovador e Volume de vendas/clientes, sendo a pontuação de 0 a 5
em cada critério. Após a soma das pontuações de cada critério, até 03 (três) startups com melhor
desempenho na avaliação serão aprovadas para participar da FASE 3 do Programa SEBRAE LIKE
A BOSS PIAUÍ 2021. Os empreendedores interessados em participar devem fazer a inscrição
através do formulário online disponível no link https://forms.gle/erVBEMhPoxzyHX5n6.

No evento de Demo Day, as startups que apresentarem melhor desempenho na semifinal da
Pré-aceleração, juntamente com as startups selecionadas na chamada de seleção extra terão a
oportunidade de apresentar seus Pitches no Demo Day para uma banca de avaliação que contará
com representantes de aceleradoras, potenciais investidores, entre outros atores do ecossistema de
inovação local e nacional. Vale destacar que no evento serão premiadas as 3 melhores startups do
Programa.

3. QUEM PODE PARTICIPAR E INSCRIÇÃO

3.1  Pessoa jurídica situada no Estado do Piauí.
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3.2 Ter, individualmente ou em equipe, uma startup ou projeto com modelo de negócio inovador em
desenvolvimento em fase de operação: o empreendedor/equipe já tem um produto ou um MVP
(mínimo produto viável). É a fase em que o mais importante é aprender a gerenciar bem o negócio.
Neste estágio, são necessárias ferramentas técnicas que possam ser implantadas imediatamente na
operação da startup e forte visão estratégica para conquistar clientes e se posicionar no mercado.

3.3 Objetiva-se selecionar até 03 startups via chamada de seleção extra e até 07 startups
participantes da FASE 2 do Programa via evento de semifinal que cumpram os requisitos
apresentados.

3.4 Os empreendedores do Estado do Piauí que não participaram da FASE 2 e estão interessados
em participar da FASE 3 - TRAÇÃO E DEMO DAY do Programa de Pré-aceleração para Startups -
SEBRAE LIKE A BOSS PIAUÍ, devem fazer a inscrição através do formulário online disponível no
link https://forms.gle/erVBEMhPoxzyHX5n6.

3.5 As inscrições são online e devem ser realizadas de forma gratuita, a partir do dia 01 de
setembro, até às 23:59 do dia 13 de setembro de 2021.

4. PARTICIPAÇÃO DO SEBRAE

4.1 A participação do SEBRAE/PI se dará propiciando estrutura (instrutores, mentores, consultores,
conexão, etc) na realização das atividades previstas e para a capacitação e acompanhamento dos
empreendedores/startups selecionados na FASE 3, de forma a contribuir com a elevação do seu
nível de maturidade dos participantes no que se refere ao desenvolvimento de startups.

5. FORMALIZAÇÃO, INVESTIMENTO E RESPONSABILIDADES DOS PARTICIPANTES
SELECIONADOS

5.1 Assinar o termo de compromisso referente à sua participação no programa.

5.2 Aos participantes da FASE 2, ter ao menos 70% (setenta por cento) de participação nas
atividades do programa, sem ultrapassar 2 (duas) ausências consecutivas nos webinars previstos
durante o programa. Caso contrário, a equipe não poderá participar da seletiva para a FASE 3,
podendo ter as vagas disponibilizadas para participantes avulsos.

5.3 As startups selecionadas para a FASE 3 (Tração e Demo Day) deverão pagar uma contrapartida
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de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais), para a participação de até 4 empreendedores no
programa.

5.4 Em caso de desistência de um ou mais participantes, a equipe poderá repor o participante,
sempre obedecendo o limite de 4 pessoas por equipe nas atividades coletivas síncronas e deve
comunicar imediatamente à equipe organizadora do Programa.

5.5 Ceder os direitos de uso de imagem obtidas durante o programa para a utilização em
campanhas/ações/peças promocionais e/ou institucionais do SEBRAE/PI.

5.6 Concordar em compartilhar os dados deste formulário com o Sistema Sebrae, bem como em
receber comunicados do Sistema Sebrae, de forma direta, por seus parceiros ou por seus
prestadores de serviço, para participação em ações voltadas à inovação, startups e
empreendedorismo, inclusive em ações futuras.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 O SEBRAE/PI se reserva o direito de abrir vagas em cada webinar para participantes não
selecionados, interessados em acompanhar apenas uma atividade/tema específico, mediante
inscrição prévia.

6.2 Ao final de todas as atividades da FASE 3 Programa, os participantes que tiverem cumprido ao
menos 70% (setenta por cento) das atividades realizadas terão direito ao CERTIFICADO de 10
horas emitido pelo SEBRAE/PI.

6.3 O SEBRAE/PI poderá, a qualquer tempo, cancelar ou alterar o presente edital, no todo ou em
parte, sem que caiba qualquer direito de indenização aos participantes selecionados.

6.4 As atividades aqui descritas ocorrerão em formato remoto, com link de acesso às salas de
videoconferência e plataformas de transmissão a serem divulgados previamente às atividades pelo
SEBRAE/PI.

6.5 Todo e qualquer esclarecimento com relação a este Edital, deverá ser feito por escrito pelo
e-mail contato@inovenow.com.

6.6 A participação no Programa SEBRAE LIKE A BOSS PIAUÍ 2021 implicará a aceitação
incondicional, integral e irretratável de todas as normas contidas neste edital e nos seus anexos,
bem como o ato de participar do Desafio significa sua renúncia a qualquer questionamento sobre os
critérios de julgamento adotados neste Desafio.
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6.7 A não aceitação de qualquer um dos pontos que compõem este Regulamento supõe a não
participação no Programa Sebrae Like a Boss e, no caso de ser selecionado e/ou declarado
vencedor, a renúncia automática de todos os prêmios.

6.8 Toda e qualquer situação não prevista neste Regulamento, bem como eventuais casos omissos,
serão decididos, exclusivamente, pelo Sebrae Piauí.

6.9 Fica eleito o foro de Teresina, Estado do Piauí, Brasil com renúncia a qualquer outro por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões oriundas deste Edital.

Teresina, 01 de setembro de 2021.
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