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                                                            ERRATA N° 1 

  EDITAL DESAFIO SEBRAE JOVENS EMPREENDEDORES 

                            CICLO 2022 

  

O Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás (SEBRAE-

GO), sociedade civil sem fins lucrativos, serviço autônomo integrado ao Sistema SEBRAE 

com sede e foro em Goiânia, estado de Goiás, na Avenida T-3, nº 1.000, Setor Bueno, 

CNPJ nº 01.269.984/0001-73, denominado simplesmente “SEBRAE-GO”, por meio de sua 

Diretoria, torna público a presente Errata N° 1 que: 

 

1. Retifica o Item 3 (DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO), por meio da adição dos 

subitens 3.1.2.4 e 3.1.2.4.1, que passa a aceitar inscrições na categoria “Jovem 

empreendedor em potencial: caso ainda não empreenda formalmente, mas tenha o 

desejo de formalizar Micro ou Pequena Empresa em Goiás nos próximos anos” 

considerando como documentação a apresentação de um documento pessoal. Dessa 

forma o referido Item passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

Onde se lê: 

  

3 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO  

3.1 O participante deve, no momento da inscrição, comprovar:  

3.1.1 Ter entre 18 (dezoito) e 39 (trinta e nove) anos no ano de 2022, conforme 

documento de identidade a ser apresentado no ato da inscrição.  

3.1.1.1 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 

órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte 

brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público 

que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras 

nacionais de habilitação.  

3.1.2 Se enquadrar em pelo menos uma das categorias a seguir, conforme 

documento de cadastro empresarial a ser apresentado no ato da inscrição:  

3.1.2.1 Jovem empreendedor: com cadastro empresarial ativo e regular no Estado 

de Goiás, em pelo menos uma das hipóteses a seguir:  

a) Sócio de uma microempresa ou pequena empresa.  

b) Microempreendedor individual.  

c) Produtor rural.  

d) Artesão.  

3.1.2.1.1 Serão considerados documentos de cadastro empresarial:   

a) Micro ou pequena empresa: cartão CNPJ, contrato social.  
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b) Microempreendedor individual: Certificado da Condição do 

Microempreendedor Individual (CCMEI)  

c) Produtor rural: CNPJ ou documento que comprove tal atividade.  

d) Artesão: Carteira Nacional de Artesão ou documento que comprove tal 

atividade.  

3.1.2.2 Jovem empreendedor em formação: caso atue diretamente nos processos 

estratégicos do pequeno negócio em que trabalha (conceito de 

“intraempreendedor”), mediante documento emitido pelo responsável legal da 

empresa recomendando a participação do jovem e autorizando este a representar a 

empresa (conforme modelo no Anexo III - CARTA DE RECOMENDAÇÃO E 

AUTORIZAÇÃO).  

3.1.2.2.1 Serão considerados documentos de comprovação: Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do candidato e do 

registro do empregador, cartão CNPJ e o contrato social da empresa, documentos 

do(s) sócio(s);  

3.1.2.3 Jovem empreendedor sucessor: caso atue em empresa familiar, com a 

intenção de suceder os processos estratégicos do negócio, mediante comprovação 

de estabelecimento empresarial dentro do grupo familiar e declaração do 

representante legal da empresa (conforme modelo no  Anexo IV - DECLARAÇÃO 

DE EMPRESA DE GRUPO FAMILIAR).  

3.1.2.3.1 Serão considerados documentos de comprovação: Cartão CNPJ; Contrato 

Social; e documento(s) pessoal(is) do(s) sócio(s) e parente(s) que demonstre(m) o 

vínculo familiar.  

3.2 Os documentos (subitens 3.1.2.2 e 3.1.2.3.) devem ser emitidos durante a 

vigência do presente Edital.  

 

Leia-se: 

 

3 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO  

3.1 O participante deve, no momento da inscrição, comprovar:  

3.1.1 Ter entre 18 (dezoito) e 39 (trinta e nove) anos no ano de 2022, conforme 

documento de identidade a ser apresentado no ato da inscrição.  

3.1.1.1 Serão considerados documentos de identidade: carteiras expedidas pelos 

Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de 

Identificação e pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos 

órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, conselhos etc.); passaporte 

brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público 

que, por lei federal, valham como identidade; carteiras de trabalho; carteiras 

nacionais de habilitação.  



  

 

  
  

      Uso Interno   

3   

3.1.2 Se enquadrar em pelo menos uma das categorias a seguir, conforme 

documento de cadastro empresarial a ser apresentado no ato da inscrição:  

3.1.2.1 Jovem empreendedor: com cadastro empresarial ativo e regular no Estado 

de Goiás, em pelo menos uma das hipóteses a seguir:  

a) Sócio de uma microempresa ou pequena empresa.  

b) Microempreendedor individual.  

c) Produtor rural.  

d) Artesão.  

3.1.2.1.1 Serão considerados documentos de cadastro empresarial:   

a) Micro ou pequena empresa: cartão CNPJ, contrato social.  

b) Microempreendedor individual: Certificado da Condição do 

Microempreendedor Individual (CCMEI)  

c) Produtor rural: CNPJ ou documento que comprove tal atividade.  

d) Artesão: Carteira Nacional de Artesão ou documento que comprove tal 

atividade.  

3.1.2.2 Jovem empreendedor em formação: caso atue diretamente nos processos 

estratégicos do pequeno negócio em que trabalha (conceito de 

“intraempreendedor”), mediante documento emitido pelo responsável legal da 

empresa recomendando a participação do jovem e autorizando este a representar a 

empresa (conforme modelo no Anexo III - CARTA DE RECOMENDAÇÃO E 

AUTORIZAÇÃO).  

3.1.2.2.1 Serão considerados documentos de comprovação: Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS) contendo as páginas de identificação do candidato e do 

registro do empregador, cartão CNPJ e o contrato social da empresa, documentos 

do(s) sócio(s);  

3.1.2.3 Jovem empreendedor sucessor: caso atue em empresa familiar, com a 

intenção de suceder os processos estratégicos do negócio, mediante comprovação 

de estabelecimento empresarial dentro do grupo familiar e declaração do 

representante legal da empresa (conforme modelo no  Anexo IV - DECLARAÇÃO 

DE EMPRESA DE GRUPO FAMILIAR).  

3.1.2.3.1 Serão considerados documentos de comprovação: Cartão CNPJ; Contrato 

Social; e documento(s) pessoal(is) do(s) sócio(s) e parente(s) que demonstre(m) o 

vínculo familiar.  

3.1.2.4 Jovem empreendedor em potencial: caso ainda não empreenda 

formalmente, mas tenha o desejo de formalizar Micro ou Pequena Empresa em 

Goiás nos próximos anos. 

3.1.2.4.1 Será considerado como documentação: documento pessoal.  

3.2 Os documentos (subitens 3.1.2.2 e 3.1.2.3.) devem ser emitidos durante a 

vigência do presente Edital.  



  

 

  
  

      Uso Interno   

4   

 

2. Retifica o ANEXO I (CRONOGRAMA) que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 

ANEXO I 

CRONOGRAMA 
 

Data Atividade/Etapa Local 

19/04/2022 - 

15/05/2022 

Inscrições linktr.ee/sebraegoias 

18/05/2022 Divulgação da relação provisória de 

inscrições deferidas 

linktr.ee/sebraegoias 

20/05/2022 Prazo final para interposição de 

recursos contra indeferimento de 

inscrição 

linktr.ee/sebraegoias 

24/05/2022 Divulgação da relação definitiva de 

inscrições deferidas 

linktr.ee/sebraegoias 

26/05/2022 Prazo final para envio do formulário de 

formação espontânea de grupos 

desafiogojovem@gmail.c

om 

31/05/2022 Realização da dinâmica para formação 

de grupos (para os participantes que 

não estiverem inseridos na formação 

espontânea) 

A definir 

01/06/2022 Divulgação da composição dos grupos linktr.ee/sebraegoias 

02/06/2022 - 

20/07/2022 

Período de realização dos cursos 

online (EAD’s do SEBRAE) 

linktr.ee/sebraegoias 

25/07/2022 - 

24/08/2022 

Período de realização dos cursos online 

(E-Learning's) 

linktr.ee/sebraegoias 

29/08/2022 - 

21/09/2022 

Período de realização do bate-papo com 

especialistas 

linktr.ee/sebraegoias 

20/10/2022 Prazo final para entrega do projeto de 

digitalização de micro/pequena 

empresa 

desafiogojovem@gmail.co

m 

09/11/2022 Divulgação da classificação preliminar 

dos grupos para apresentação do 

projeto 

linktr.ee/sebraegoias 

16/11/2022 Apresentação dos projetos finalistas e 

homologação do resultado final 

Sede Sebrae-GO 

 

Goiânia, 09 de maio de 2022. 
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