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Vagas: 09

Inscrições: 01/04 a 08/04/2022

Resultado da seleção: 11/04/2022
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Períododa 
Viagem

Atrativos inclusos
✓Visita à feira FIN
✓Ingressos dois dias FIN PORTO (Jantar de gala+Business Coktail)
✓Consultoria InnovaImport& Export
✓Capacitação: Como particitarde feiras e missões empresariais

e oportunizar negócios
✓Passagem aérea de Goiânia /Portugal/ Goiânia (incluso apenas bagagem de mão 

com até 10kg);
✓Hospedagem+ Café da manhã (quarto duplo);

✓Seguro Viagem
✓Transfer (aeroporto/hotel/visitas técnicas/hotel/aeroporto)

O que não está incluso: 

✓ Alimentação e quaisquer outras 

despesas não indicadas acima

Partida:
30/05/2022

Retorno:
06/06/2022
Chegada:

07/06/2022

PÚBLICO ALVO
Todas estas iniciativas têm o objetivo comum de promover a 

interação e o estabelecimento de bases que estimulem o 
crescimento económico das empresas participantes ou as 

redes institucionais das entidades presentes, assim como de 
promover a partilha de conhecimento..
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CRONOGRAMA 
DE TRABALHO

DATA DIA LOCAL

30/05/22 Segunda-feira Saída - GOIANIA / PORTO

31/05/22 Terça-feira Chegada em Porto

01/06/22 Quarta-feira Orientações/Rodada de negócios

02/06/22 Quinta-feira Visita a feira / Business Coktail

03/06/22 Sexta-feira Visita a feira/ Jantar de gala

04/06/22 Sábado Dia livre

05/06/22 Domingo Dia livre

06/06/22 Segunda-feira Retorno – PORTO / GOIÂNIA

07/06/22 Terça-feira Chegada

* Programação sujeita a alterações sem aviso prévio 
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Valor do 
investimento

De R$16.885,00

✓Por R$8.442,50 / por empresário

Forma de pagamento

✓ A vista em dinheiro, PIX ou cartão;

✓ Parcelado em até 10 vezes via cartão de 

crédito 

Para facilitar aos pequenos negócios goianos o acesso à novos mercados, o Sebrae Goiás

subsídia até 50% das despesas inclusas em suas missões empresariais.
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Critérios de seleção e classificação
✓ Se enquadrar no público alvo da Missão;

✓ Estar adimplente com o Sebrae Goiás;

✓ Preencher a Ficha de Inscrição;

✓ Enviar todos os documentos solicitados na Ficha de Inscrição, sendo:
✓ Cartão do CNPJ ou registro de Inscrição Estadual para Produtor Rural, ou documento do 

PAB para artesões;

✓ Comprovante de endereço da empresa;

✓ Cópia do contrato Social com última alteração (se houver);

✓ Cópia do(s) documentos pessoais (RG/CPF/CNH ou carteira Profissional) de todos os 

representantes que assinam em nome da empresa e participantes (se for o caso);

✓ O Certificado Digital de vacina emitido pelo site ou aplicativo “Conecte SUS”;

✓ Comprovante de vinculo do participante com a empresa

✓ Teste COVID negativo (PCR ou teste rápido de antígeno, realizado, respetivamente, nas 

72 ou 48 horas anteriores à hora do embarque)

Os candidatos que não se enquadrarem nos critérios acima 

NÃO terão sua participação aprovada.

https://vitrine.sebraego.com.br/inscricaomissoes/
https://vitrine.sebraego.com.br/inscricaomissoes/
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MAIS SOBRE A FEIRA 
FIN 2022?

ACESSE:
https://www.accelevents.co

m/e/fin2022#about

CONTATO – INFORMAÇÕES

▪ WhatsApp: 62 98596-4596

https://www.accelevents.com/e/fin2022

