
Uso Interno

FIPAN

São Paulo - SP

Vagas: 10 Pessoas 
Inscrições: 09/06 a 21/06 às 18h00
Resultado da Seleção: 24/06 às 18h00



Uso Interno

Período da 
Viagem

Atrativos inclusos

✓Passagem aérea de Ida e Volta Goiânia –GO / São Paulo –SP ou Brasília –DF /  São 
Paulo –SP. (incluso apenas bagagem de mão com até 10kg);

Hospedagem em hotel 3 estrelas ou superior (quarto duplo);

Seguro Viagem

✓Transporte (Transfer) Aeroporto/Hotel/Feira/Hotel/Aeroporto

✓Consultoria orientativa para o grupo >(Online) 

✓Encontro para compartilhamento de boas práticas >(Online)

O que não está incluso: 
 Alimentação e quaisquer outras despesas não 

indicadas acima
 Realizar credenciamento antecipado pelo site:
https://fipancredenciamento.com.br

Partida:
19/07/2022

Chegada:
22/07/2022

PÚBLICO ALVO
Profissionais e gestores de padarias, confeitarias, restaurantes, 
pizzarias, buffets, lanchonetes, entre outros estabelecimentos 

ligados ao dia a dia da produção e comercialização de 
alimentos.

https://fipan.com.br/credenciamento/
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CRONOGRAMA 
DE TRABALHO

DATA LOCAL

19/07 Goiânia – GO > São Paulo – SP.

Brasília – GO > São Paulo – SP. 

20/07 Visita à feira FIPAN

21/07 Visita à feira FIPAN

22/07 Visita à feira FIPAN

23/07 São Paulo – SP > Goiânia – GO.

São Paulo – SP > Brasília – DF.

* Programação sujeita a alterações sem aviso prévio 
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VALOR POR PESSOA EM APTO. DUPLO

VALOR SAINDO DE GOIÂNIA – GO.

De R$ 3.668,60 por empresário.

Por R$1.834,30/ por empresário.

VALOR SAINDO DE BRASÍLIA – DF.

De R$ 3.220,10 por empresário.

Por R$1.610,05/ 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.

Valor do 
investimento
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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 de CNPJ/MEI/IE/PAB-ARTESÃO; 
 Comprovante de endereço da empresa (Últimos 90 dias):

Endereço conforme cadastro na Receita Federal - contas de água, luz, TV, internet, telefone fixo e celular.
 Cópia do Contrato Social consolidado com última alteração;
 Cópia dos documentos de todos os REPRESENTANTES LEGAIS que assinam pela empresa (RG/CPF/CNH/ ou 

carteira profissional);
 Cópia dos documentos do PARTICIPANTE DA MISSÃO (RG/CPF/CNH/ ou carteira profissional);
 Comprovante de vínculo do participante da missão com a empresa. (Contrato Social ou Carteira de Trabalho 

Assinada);
 Comprovante vacinal da Covid-19 / PARTICIPANTE DA MISSÃO. Através do aplicativo (Conecte SUS);

 Os candidatos que não se enquadrarem nos critérios acima NÃO terão sua participação aprovada.
Os candidatos que não se enquadrarem nos critérios acima NÃO terão sua participação aprovada.

https://vitrine.sebraego.com.br/missoesempresariais/
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MAIS SOBRE A FEIRA 
FIPAN?

ACESSE:
https://fipan.com.br

CONTATO – INFORMAÇÕES

WhatsApp: 62 98596-4596

E-mail: larissa.nunes@sebraego.com.br

Retornar para a página Missões Empresariais

https://fipan.com.br/
mailto:arissa.nunes@sebraego.com.br
https://vitrine.sebraego.com.br/missoesempresariais/

