SEJA UM PALESTRANTE NA FEIRA DO EMPREENDEDOR
Edital de participação
1.

2.

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
1.1.

A feira do empreendedor é um evento gratuito de grande porte que atrai
empresários e potenciais empreendedores de todo o país em busca de
tendências, troca de experiências, oportunidades de negócio e conhecimento em
gestão de micro e pequenos negócios (MPEs).

1.2.

Para o ano de 2021, definiu-se como data de realização do evento o período
correspondente entre os dias 10 e 14 de março (com cinco dias de duração), no
pavilhão de exposições São Paulo Expo, localizado na Rod. dos Imigrantes Vila Água Funda, 04329-900

1.3.

Com essa missão em mente, o Sebrae SP está abrindo uma chamada pública
visando mapear empresários e parceiros que desejam compartilhar sua
experiência, conhecimento e conselhos a outros empresários, por meio da
disponibilização de espaço para fala durante o evento e outras ações do Sebrae
SP em oportunidades futuras.

1.4.

Serão aceitas propostas de empresários, empreendedores, gestores públicos,
representantes de organizações da sociedade civil, representantes de
organizações do terceiro setor e apoiadores dos ecossistemas que compõem o
cenário de empreendedorismo do estado de São Paulo.

OBJETIVO DA CHAMADA
2.1.

3.

Selecionar empresários e representantes de instituições públicas e privadas que
possuam interesse em compartilhar conteúdos, conhecimentos e informações
com outros empresários durante o evento Feira do Empreendedor do ano de
2020, bem como mapear interessados em participarem de outras ações futuras
de compartilhamento junto ao Sebrae SP.

REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
3.1.

Aqueles que desejarem contribuir com a troca de experiências devem preencher
o formulário de manifestação de interesse, disponível no site do evento.

3.2.

A manifestação de interesse não assegura a participação no evento.
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3.3.

Serão selecionados os cases e propostas que façam maior sinergia com a
programação do dia nos espaços determinados e em outros espaços correlatos
na Feira do Empreendedor 2021.

3.4.

A definição dos selecionados será feita por meio do critério de sinergia com os
mais diversos espaços do evento, bem como a classificação de abordagens de
conteúdo de cada um dos espaços desenhados para o evento.

3.5.

Aqueles que desejarem contribuir em ações em outros momentos, que sejam
além da Feira do Empreendedor de 2021, precisam manifestar esse interesse
selecionando a opção correspondente no formulário. De outro modo serão
descartados de nossa lista de contatos para futuras ações.

3.6.

A inscrição de representantes de grandes empresas e outras instituições será
permitida por meio do mesmo formulário de manifestação de interesse.

3.7.

A seleção de palestrantes se dará para realização de apresentações os espaços
de palestra desenhados para o evento.

3.8.

As palestras podem ter duração entre 20 minutos e 60 minutos, de acordo com
o espaço ao qual pertence.

4.

Durante o evento, haverá documentos específicos para tratar do uso de imagem e
conteúdo de todos os participantes selecionados.

5.

Não existirá nenhum tipo de contrapartida (valores financeiros ou bens materiais)
proveniente do Sebrae SP em troca da participação dos selecionados.

6.

Os custos de locomoção, transporte, alimentação e hospedagem, quando aplicáveis,
serão por conta do interessado.

7.

3.15 IMPORTANTE: Formulários preenchidos sem o aceite aos termos deste
edital serão descartados.

8.

USO DE INFORMAÇÕES
8.1.

As informações referentes ao empresário e à organização serão coletadas por
meio de um formulário de manifestação de interesse em contribuir no evento.

8.2.

Este formulário pode ser acessado no site do evento
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9.

10.

8.3.

Questões referentes a uso de imagem e conteúdo serão tratadas diretamente com
os selecionados durante o período de preparação do evento.

8.4.

O Sebrae SP declara que fará uso interno das informações fornecidas pelo
formulário de manifestação de interesse, não as disponibilizando para terceiros.

CONTATOS E COMUNICAÇÕES
9.1.

Todas as tratativas e contatos referentes a esta chamada serão realizados
via e-mail. Cabe a cada inscrito ficar atento às informações prestadas no
questionário.

9.2.

Será realizado um contato prévio com aqueles que estiverem em sinergia com a
proposta solicitando informações específicas e pertinentes antes da seleção final
de palestrantes.

CRONOGRAMA DE AÇÕES
10.1.

As ações desta chamada ocorrerão em consonância ao seguinte cronograma
geral

Período

Ação

Março 2020

Lançamento da chamada pública

de 01/04/2021 até 20 de
janeiro de 2021

Coleta de interessados por meio do formulário

10 de fevereiro de 2021

Resposta aos palestrantes selecionados e selecionados
para fila de espera

17 a 26 de fevereiro 2021

Alinhamentos gerais sobre o evento e convite aos
selecionados em fila de espera

10 a 14 de março de 2021

Realização do evento

10.2.

Os candidatos que manifestarem interesse em contribuir em outras ações do
Sebrae SP serão contatados de maneira independente para tratativas referentes
às outras oportunidades de contribuição.

10.3.

Os candidatos que não forem selecionados para participação no evento em
questão serão informados por e-mail.
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