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EDITAL 01/2020 – Juruti / PA  

SELEÇÃO DE EMPREENDEDORAS  

 

1. APRESENTAÇÃO   

 

O Instituto Juruti Sustentável em parceria com o Consulado da Mulher, uma 

ação da Marca Consul, e o Instituto Alcoa trazem a juruti o Projeto Dona’s.  
 

Princípios do projeto:  
 

 Missão: apoiar e empoderar mulheres empreendedoras aportando 

conhecimentos e recursos para viabilizar a geração de renda.  

 Visão: transformação social por meio do incentivo ao empreendedorismo 

e empoderamento das mulheres.  

 Valores: Parceiro, responsável, cuidadoso e solidário.    
 

Em suma o projeto consiste em disponibilizar assessoria de educadores 

sociais gratuitamente para treinar e capacitar às participantes em temas de 

gestão administrativa e financeira, marketing, vendas, pessoas, formalização, 

sustentabilidade e gênero, bem como acompanhar e orientar direta ou 

remotamente as empreendedoras na condução do seu negócio na busca por 

novas demandas e melhoria dos processos e produtos. 
 

2. PÚBLICO ALVO (Quem pode participar da seleção?) 
 

Preferencialmente mulheres, a partir de 18 anos, que realizam algum tipo de 

atividade empreendedora e já tenham vendido ou prestado serviço pelo menos 

uma vez. As candidatas podem ter ou não um empreendimento formal.  

As empreendedoras devem residir na cidade de Juruti – PA. Além de atender 

ao critério de renda de no máximo 1 (um) salário mínimo por pessoa da família.  

Apesar da metodologia do Consulado da Mulher ser voltada para mulheres, 

pessoas de outros gêneros com perfil empreendedor também podem participar 

caso tenham interesse. O percentual de participantes que não sejam do sexo 

feminino é limitado à no máximo 20%.   
 

Exemplos de atividades empreendedoras: venda de churrasquinho, salgados, 

bolos, doces em geral; manicures; cabeleireiras; artesãs; vendas autônomas; 

agricultoras e outras...    

 

3. PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

O processo de seleção é a forma que a equipe do projeto Dona’s utiliza 

para localizar empreendedoras que tenham interesse ou geram renda de forma 

empreendedora. 
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Assim, após a inscrição, as empreendedoras serão chamadas para uma 

reunião, na qual serão avaliados o interesse, a disponibilidade para 

treinamentos/capacitações e o perfil de cada empreendedora.  

Além disso, poderão receber visitas dos colaboradores do Instituto para 

verificação das informações disponíveis na ficha de inscrição.  

Ao final do processo de seleção a equipe do Projeto Dona’s irá 

comunicar às empreendedoras selecionadas para participar da etapa de 

formação e orientação através do telefone ou do e-mail indicado na Ficha de 

Inscrição.  

 

4. PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

 

Período: 02 a 15 de março de 2020.  

Para inscrição a candidata deverá preencher ficha de inscrição Presencial OU 

On-Line:  

 Presencial: No escritório do IJUS até as 17 horas do dia 15 de março:   

INSTITUTO JURUTI SUSTENTÁVEL – IJUS  

Endereço: Rua Marechal, Rondon, nº 1397  

Bairro Bom Pastor, Juruti – Pará  

 Online: No site do Instituto Juruti Sustentável (www.ijus.org.br) ou 

acessando direto o link: https://forms.gle/mnMQWapMB15X7Znu5 . As 

inscrições por este canal deverão ser realizadas até às 23h59min do dia 

15 de março de 2020.  

 

Obs: Na inscrição presencial você contará um equipe preparada para lhe 

orientar sobre o projeto e ajudá-la em sua inscrição. Em caso de dificuldades 

com a plataforma on-line ou caso tenha alguma dúvida favor entrar em contato 

por Telefone Fone: (93) 99190-0791.  
 

5. METODOLOGIA DO PROJETO  
 

O projeto Dona’s é composto por uma metodologia certificada e 

implementada há vários anos pelo Instituto Consulado da Mulher e que agora 

será aplicada em Juruti, com a parceria do Instituto Juruti Sustentável, com apoio 

do Instituto Alcoa. A metodologia consiste em perpassar pelo seguinte percurso 

formativo:  

Etapa 1: Formação e orientação para elaboração do Plano de Negócios 
 

Durante esta etapa as empreendedoras participarão de 12 a 14 oficinas 

de empreendedorismo popular, com duração aproximada de 3 horas cada 

encontro, onde receberão orientações para melhorar os seus processos de 

empreendimento. Ao final da formação, as empreendedoras terão que 

apresentar de forma simples um plano do negócio, elaborado conforme a 
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orientação dada pela Equipe de Educadores Sociais, à Banca Examinadora. 

Somente as empreendedoras que chegarem até esta etapa receberão 

Assessoria.     
 

Etapa 2: Assessoria  
 

A Assessoria consiste em disponibilizar educadores sociais para: 

a. Treinar e capacitar as empreendedoras em temas de gestão administrativa e 

financeira, marketing, vendas, recursos humanos, gestão da produção, boas 

práticas de produção e fabricação, sustentabilidade e gênero; 

 Durante essa etapa as empreendedoras participarão de no mínimo 2 

encontros por mês, com carga horaria entre 3 a 4 horas cada. 

b. Acompanhar e orientar direta ou remotamente as empreendedoras na 

condução do seu negócio na busca por novas demandas e melhoria dos 

processos e produtos. 
 

6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO  
 

Este cronograma poderá ser alterado sem aviso prévio, a critério da 

equipe do Projeto Dona’s. 
 

ATIVIDADES SEMANA 

Inscrições  02 a 15 de março 

Seleção  16 a 20 de março 

Resultado Parcial  20 de Março 

Primeiro Encontro e Aplicação Indicadores 23 a 27 de março 

Oficinas do Processo Seletivo (Empreendedorismo; Mulher e o 
Mercado de Trabalho; CANVAS; e Planejamento Estratégico – Média: 
30 horas de duração)  

30 de março a  
24 de abril 

Ajuda na montagem apresentação 27 a 30 de abril 

Banca Empreendedora 04 a 08 de maio 

Resultado Final (Candidatas que receberão assessoria) ' 11 de Maio 

Oficinas semanais (Carga Horaria Total Média):  

 Finanças: 26 horas                           Pessoas: 15 horas  

 Marketing: 15 horas                          Gênero: 8 Horas  

 Boas práticas: 6 horas                      Sustentabilidade: 6 horas 

 Formalização: 9 horas  

18 de maio a 18 de 
dezembro 

Visitas empreendedoras Outubro 2020 

Segunda aplicação Indicadores 11 a 15 de jan 2021 

Desafio Empreendedor 11 a 22 de jan 2021 

Encerramento Janeiro 2021 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS  
 

1. A participação no projeto é inteiramente gratuita.  

2. As despesas referentes ao material necessário para os cursos serão de 

inteira responsabilidade do IJUS.    

3. Durante as ações do projeto as empreendedoras não receberão qualquer 

remuneração. 

Obs.: Em caso de dúvida, entrar em contato através do telefone (93) 99190-0791. 
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