
 

 

 

 
 

EDITAL 02
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia

Secretaria

 
PROCESSO DE

A Prefeitura Municipal 

Desenvolvimento Econômico, torna público o processo de seleção de empreendimentos

para ingresso no Programa 

 
1. DEFINIÇÃO 
O Programa Empreenda Bem

• Qualificação empreendedora

• Acesso a novos clientes

• Tecnologia e inovação

• Acesso a crédito 

A finalidade é impulsionar novos empreendimentos e incentivar pequenos negócios, por

meio de ferramentas simples e qualificação dos empreendedor a fim de que os negócios

sobrevivam. 

 
2. OBJETIVOS 
 Apoiar a criação, o desenvolvimento

ou não formais, com o objetivo de

 Proporcionar ao empreendedor o desenvolvimento de habilidades e

áreas chaves necessárias à gestão de

 Ampliar o acesso a conhecimento,

seus empreendimentos. 

 Selecionar propostas de negócio

 
3. QUEM PODE PARTICIPAR
Poderão participar do processo de s

pessoa jurídica. 

 
4. VAGAS DISPONÍVEIS
Serão selecionadas 60 (sessenta

os demais ficarão em lista de

Após a divulgação do resultado,

receberá um e-mail de Boas Vindas ao Programa Empreenda Bem, contendo as datas,

local e demais informações relativas ao programa.

 

02/2022 – PROGRAMA EMPREENDA BEM
Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

DE SELEÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS
 de Aparecida de Goiânia, por meio da

vimento Econômico, torna público o processo de seleção de empreendimentos

para ingresso no Programa Empreenda Bem  – INCUBADORA 3D. 

Bem é gratuito e ancorado em 4 pilares: 

empreendedora 

clientes 

inovação para o pequeno negócio 

A finalidade é impulsionar novos empreendimentos e incentivar pequenos negócios, por

meio de ferramentas simples e qualificação dos empreendedor a fim de que os negócios

desenvolvimento e a consolidação de pequenos negócios

objetivo de potencializar suas chances de sobrevivência.

empreendedor o desenvolvimento de habilidades e competências

gestão de negócios; 

conhecimento, redes, mercados e crédito para que

negócio para ingressar na Incubadora 3D. 

PODE PARTICIPAR 
Poderão participar do processo de seleção pessoa física, com idade mínima de 18 anos, e

DISPONÍVEIS 
Serão selecionadas 60 (sessenta) projetos/empresas de acordo com a ordem de

de espera. 

resultado, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis

mail de Boas Vindas ao Programa Empreenda Bem, contendo as datas,

demais informações relativas ao programa. 
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BEM 

EMPREENDIMENTOS 
da Secretaria de 

vimento Econômico, torna público o processo de seleção de empreendimentos 

A finalidade é impulsionar novos empreendimentos e incentivar pequenos negócios, por 

meio de ferramentas simples e qualificação dos empreendedor a fim de que os negócios 

negócios  formais 

sobrevivência. 

competências nas 

que desenvolvam 

eleção pessoa física, com idade mínima de 18 anos, e 

) projetos/empresas de acordo com a ordem de inscrição, 

úteis o candidato 

mail de Boas Vindas ao Programa Empreenda Bem, contendo as datas, 



 

 

 

 

 

5. INSCRIÇÃO 
As inscrições poderão ser feitas online, 

www.incubadora3d.aparecida.go.gov.br

 

 – Incubadora 3D: Rua Gervásio Pinheiro, s/n, Quadra Gleba, Lote A2, Residencial 

Solar Central Park, Aparecida

–  Casa do Empreendeor U
Livre – Aparecida de Goiânia 

– Casa do Empreendeor UNIDADE II
Residencial Village Garavelo

–  Casa do Empreendeor UNIDADE III
Lt.001, piso 2, salas 52/54 –

 

– Aparecida Shopping - Piso 2, Espaço Centenário, ao lado do cinema. 

 

 
6. PROGRAMAÇÃO 

Planejamento 

 
 
 

Marketing Digital 
Tema 
Boas razões para investir em marketing 
digital  

 
Finanças 
Tema 
Fluxo de caixa 

Precificação 

 
Formalização e regularização
Tema 
Palestra Direitos e Deveres do 

 
Acesso a crédito 
Tema 

Tema 
Como reconhecer características 
empreendedoras 

 

As inscrições poderão ser feitas online, através do site 

www.incubadora3d.aparecida.go.gov.br ou presencialmente nos seguintes locais:

Rua Gervásio Pinheiro, s/n, Quadra Gleba, Lote A2, Residencial 

Aparecida de Goiânia – GO. CEP: 74815-580. 

Casa do Empreendeor UNIDADE I: Avenida Independência, Qd.02 Lt.03 

Aparecida de Goiânia – GO. 

Casa do Empreendeor UNIDADE II: Avenida Independência, Qd.20 Lt.10 

Residencial Village Garavelo - Aparecida de Goiânia - GO, no prédio da CDL.

Casa do Empreendeor UNIDADE III: Garavelo Center Shopping 

– Aparecida de Goiânia - GO 

Piso 2, Espaço Centenário, ao lado do cinema. 

Carga horária 
Boas razões para investir em marketing  2 horas 

Carga horária 
2 horas 

2 horas 

regularização 
Carga horária 

Direitos e Deveres do MEI 2 horas 

Carga horária 

Carga horária 
Como reconhecer características 4 horas 
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através do site 

mente nos seguintes locais: 

Rua Gervásio Pinheiro, s/n, Quadra Gleba, Lote A2, Residencial 

: Avenida Independência, Qd.02 Lt.03 – Cidade 

Avenida Independência, Qd.20 Lt.10 – 

rédio da CDL. 

Garavelo Center Shopping – Rua 09, Qd.16c 

Piso 2, Espaço Centenário, ao lado do cinema.  



 

 

Crédito consciente 

 
A incubação dos projetos/empresas terá duração de 2 (dois) meses, totalizando 28 (vinte e

oito) horas de capacitação,

capacitações, serão ofertadas

participante escolher até três temáticas

 

As consultorias deverão

incubadora3d@gmail.com 

 
7. VANTAGENS OFERECIDAS

• Capacitação 
Marketing, Finanças, Acesso a

• Consultorias individuais
• Acesso a crédito

do Brasil, como capital de giro, consócios, seguro empresarial, investimentos,

cartões, BB Digital,

diferenciado e tarifa

 
 PARA AS EMPRESAS GRADUADAS

• Canal de apoio a pequenos negócios   
suas principais dúvidas e dificuldades durante o momento atual e receber de

especialistas soluções

meses após a graduação;

• Raio X – o empreendedor terá acesso à ferramenta Raio X do SEBRAE, que

lhe dará um diagnóstico de seu negócio pelas seguintes óticas: financeira,

gestão de pessoas, planejamento e

ferramenta é nece

Microempreendedor Individual)

• Divulgação das empresas 
Incubadora 3D e de parceiros apresentando os diversos serviços 

das empresas graduadas, com o intuito de estimular a compra do pequeno

negócio; 

 

 

8. CRONOGRAMA 
 
 

FASE 
Lançamento do Edital 

Inscrição 

Divulgação do resultando

Incubadora 3D 

 

4 horas 

A incubação dos projetos/empresas terá duração de 2 (dois) meses, totalizando 28 (vinte e

capacitação, sendo uma temática ministrada por semana.

ofertadas 3 (três) horas de consultoria individual,

três temáticas diferentes. 

deverão ser solicitadas via telefone 3545-9995

 e serão agendadas conforme a disponibilidade

OFERECIDAS 
 do empreendedor nas áreas chaves 

Finanças, Acesso a Crédito); 

individuais – suporte na aplicação do conhecimento

crédito – Programa de benefícios em diversos produtos

do Brasil, como capital de giro, consócios, seguro empresarial, investimentos,

Digital, cheques e outros, além de horário

tarifa de manutenção da conta reduzida. 

GRADUADAS NO PROGRAMA 
Canal de apoio a pequenos negócios   – o empreendedor pode nos contar

suas principais dúvidas e dificuldades durante o momento atual e receber de

soluções indicadas e/ou possibilidades de adaptação

graduação; 

o empreendedor terá acesso à ferramenta Raio X do SEBRAE, que

lhe dará um diagnóstico de seu negócio pelas seguintes óticas: financeira,

pessoas, planejamento e inovação; (obs.: para acesso a essa 

ferramenta é necessário que o empreendimento seja formalizado como MEI 

Microempreendedor Individual) 

Divulgação das empresas – “catálogo” que será disponibilizado no site da

Incubadora 3D e de parceiros apresentando os diversos serviços 

das empresas graduadas, com o intuito de estimular a compra do pequeno

DATAS 
10/08/2022 

10/08 a 31/08/2022 

resultando no site da 02/09/2022 
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A incubação dos projetos/empresas terá duração de 2 (dois) meses, totalizando 28 (vinte e 

semana. Após as 

individual, podendo o 

9995 ou email 

disponibilidade dos consultores. 

 – Planejamento, 

conhecimento aprendido. 

produtos do Banco 

do Brasil, como capital de giro, consócios, seguro empresarial, investimentos, 

horário de atendimento 

o empreendedor pode nos contar 

suas principais dúvidas e dificuldades durante o momento atual e receber de 

adaptação até seis 

o empreendedor terá acesso à ferramenta Raio X do SEBRAE, que 

lhe dará um diagnóstico de seu negócio pelas seguintes óticas: financeira, 

ara acesso a essa 

sário que o empreendimento seja formalizado como MEI -

“catálogo” que será disponibilizado no site da 

Incubadora 3D e de parceiros apresentando os diversos serviços e produtos 

das empresas graduadas, com o intuito de estimular a compra do pequeno 



 

 

Início do Programa Empreenda

 
 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS
 Disponibilidade para participação

 Para a empresa ser graduada

mínimo 75%. 

 O ato da inscrição implica

empreendedor com as normas

 A Coordenação da Incubadora

edital, mediante prévia publicação

 Os casos omissos e não previstos

Coordenação da Incubadora

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prefeito

 

 

 

 

 
 

Secretári

 

Empreenda Bem 08/09/2022 

GERAIS 
participação presencial nos encontros pré-agendados.

graduada será necessário a participação do empreendedor

implica no conhecimento e integral concordância

as normas e com as condições estabelecidas neste edital.

Incubadora 3D poderá corrigir erros de natureza material

publicação no site http://incubadora3d.aparecida.go.gov.br

previstos no respectivo edital serão resolvidos

Incubadora 3D. 

Aparecida de Goiânia, 10 de agosto

Vilmar Mariano 

feito do Município de Aparecida de Goiânia 

Valéria Frazão 

Secretária de Desenvolvimento Econômico 
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agendados. 

empreendedor em no 

concordância do 

edital. 

material contida no 

http://incubadora3d.aparecida.go.gov.br. 

resolvidos pela 

agosto de 2022. 


