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                                                                 ERRATA N° 2 

  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° 2 que: 

 

1. Retifica o subitem 4.6 do item 4 (DAS INSCRIÇÕES) que passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

 

Onde se lê: 

 

4.1 As inscrições serão realizadas pelo endereço eletrônico linktr.ee/sebraegoias. As dúvidas e 

recursos devem ser enviados para o e-mail desafiogojovem@gmail.com.  

4.2 A inscrição é gratuita.  

4.3 As despesas operacionais de participação serão por conta do participante.  

4.4 O SEBRAE-GO não fornecerá equipamentos ou acesso à internet para realização de 

inscrições.  

4.5 O prazo para inscrições pode ser consultado no Anexo I (Cronograma).  

4.6 Serão deferidas, desde que de acordo com o item 3 (Dos Requisitos para Participação) deste 

edital, até 220 (duzentas e vinte) inscrições.  

4.7 O limite a que se refere o item anterior respeitará a ordem cronológica de recebimento das 

inscrições. 

 

Leia-se: 

 

4.1 As inscrições serão realizadas pelo endereço eletrônico linktr.ee/sebraegoias. As dúvidas e 

recursos devem ser enviados para o e-mail desafiogojovem@gmail.com.  

4.2 A inscrição é gratuita.  

4.3 As despesas operacionais de participação serão por conta do participante.  

4.4 O SEBRAE-GO não fornecerá equipamentos ou acesso à internet para realização de 

inscrições.  

4.5 O prazo para inscrições pode ser consultado no Anexo I (Cronograma).  

4.6 Serão deferidas, desde que de acordo com o item 3 (Dos Requisitos para Participação) 

deste edital, até 250 (duzentas e cinquenta) inscrições.  

4.7 O limite a que se refere o item anterior respeitará a ordem cronológica de recebimento das 

inscrições. 

4.8 O Desafio GO!JOVEM se reserva o direito de, a fim de oportunizar a participação do 

maior número de inscritos no Desafio, segundo a oportunidade e a seu juízo, reenquadrar 

os inscritos em outras categorias que não as indicadas no formulário de inscrição. 

 

Goiânia, 18 de maio de 2022. 


