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

Programa de Pré-aceleração para Startups

RESULTADO PARCIAL - 2ª FASE
Período de Apresentação de Recursos

Resultado parcial, com seleção de 25 equipes, para participarem do Programa de
Pré-aceleração.

Nome da ideia/startup/projeto Nome do líder
2handrecommerce - VENDA E TROCA DE JÓIAS E

ACESSÓRIOS USADOS
PAULO DE TARSO MENDONÇA MORAES

SOUZA

A prática da Esgrima como qualidade de vida Moisés Carvalho

Bacuri a inovação para produtos nutracêuticos e a
geração de processos para o bionegócio.

ELISANGELA FÁTIMA DA SILVA

Cabane Nature - produtos e serviços que melhoram
sua qualidade de vida com saúde e bem estar

Maricesa Anaidy Francisca Mendes de Sousa

CFC Quem faz passa. Mauro Sandro

Clube mais Thiago Nunes

DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVO PARA
GESTÃO DA CONTROLADORIA EM MUNICÍPIOS

DE PEQUENO PORTE

Bernarda Spíndola Rodrigues Ventura

Expandr Renan Fortes Tourinho

Fábrica de gênios Artur Felipe da Silva Veloso

Fitofit - Suplementos e Produtos Naturais Lívio César Cunha Nunes

Gestorclin Renan Xavier

Governança Litoral Janaina Araujo de Souza

Hausen Luiz Raphael Soares Melo

Hellofit Vanessa N S Alencar Vasconcelos

Interligando o produtor rural a possíveis
compradores

Antonio Carlos

Leaf Reciclagem Guglielmo

MAMOGRAFIA, INFORMAR PARA O
DIAGNÓSTICO SE EFETIVAR

PATRÍCIA RIBEIRO COSTA

MarcasLab José de Arimatéia Quinto Silva Filho
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MEZI Rayele Moreira

PARNAÍBA TENDAS E TOLDOS/ Faça chuva ou
faça Sol juntos com você!

RODRIGO SANTOS DE ARAUJO

Plataforma Escritha - Transforme Ideia em Produção
Científica

Marlos de Castro Almeida

Promover saúde de forma eficiente, ética e
inovadora, impactando na qualidade de vida.

Francineide Dias da Costa Araujo

reCRIE.Eco- Educação Ambiental DARLENE SILVA DOS SANTOS

REDEC Eduardo Ventura

Wihup - Venda e Compre de Tudo (wihup.com.br) Eky Barradas

Abaixo, as equipes classificadas na lista de espera. A confirmação da participação
no Programa se dará mediante à desistência de projetos selecionados e deverão
aguardar o contato do SEBRAE-PI/Inovenow com as orientações e próximos
passos.

Nome da ideia/startup/projeto Nome do líder
Aplicativo multiplataforma para conectar lojas

físicas de varejo com consumidores e
entregadores

Gilberto dos Santos Ambrosio Junior

FUELING MARIA DO SOCORRO DA SILVA

Kyklos Ederson

procurar.me (https://procurar.me) Jeová Monteiro

Robótica sustentável. Wanderson Leonardo Costa

SPEED CARGA Fernando Cacau

Conforme item 6.2 do Edital, o resultado final do processo seletivo (Fase 2), caberá
recurso no prazo de 2 (dois) dias úteis (dias 22 e 23 de junho de 2021), contado a
partir do primeiro dia útil subsequente à divulgação da lista de selecionados, a
serem encaminhados, exclusivamente para o e-mail contato@inovenow.com e
segundo o modelo do ANEXO II.

O recurso tem como finalidade a solicitação de revisão das notas aos
projetos/ideias/startups não aprovadas na fase 2, com argumentos que
demonstrem a relevância dos critérios avaliados nesta etapa (Grau de
validação da tecnologia/solução, Potencial Inovador e Volume de
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vendas/clientes) aplicado à ideia central do projeto/ideia/startup.

I. Apenas serão analisados os recursos encaminhados de acordo com o
modelo do ANEXO II;

II. Não serão considerados entregues, recursos enviados fora do prazo ou por
qualquer outro meio não indicado no item 6.2;

III. Não será permitida a apresentação de novos documentos ou
complementação de informações/documentos da inscrição em sede de
recurso. Esse instrumento se destina somente a questionamentos
relacionados à classificação final das propostas inscritas;

IV. Os recursos serão analisados e, em caso de deferimento de um ou mais
recursos, será publicada na divulgação final dos selecionados para
Programa;

V. Não serão aceitos recursos ou pedidos de reconsideração da avaliação dos
recursos apresentados;

VI. A entidade promotora desta seleção não se responsabiliza por recurso não
enviado por motivos de ordem técnica de computadores, falhas de
comunicação, congestionamento das linhas de comunicação ou por outros
fatores que impossibilitem a transferência de dados.
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ANEXO II

FORMULÁRIO DE RECURSO
Eu_________________________________________________________________
, nascido(a) em ______/______/______, portador(a) do RG
nº___________________ e do CPF _______._______._______-______, inscrito no
Edital de Seleção de Propostas para a 11ª Edição do Programa SEBRAE LIKE A
BOSS PIAUÍ - Remoto, promovido SEBRAE/PI, apresento recurso junto à
Comissão de Avaliação, relativo ao resultado final divulgado, pelo(s) motivo(s) a
seguir:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Estou ciente de que da revisão solicitada pode resultar a não alteração da
pontuação ou sua alteração para mais ou para menos.

__________________________, ______/______/______
Local                                        Data

___________________________________________
Assinatura do interessado (por extenso)
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