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EDITAL DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO Nº 01/2012  

 

PROCEDIMENTOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE 
PROJETOS EMPRESARIAIS INOVADORES PARA 
INGRESSO E PARTICIPAÇÃO NA INCUBADORA DE 
EMPRESAS DE SÃO JOSÉ – IESJ. 

 
 
A INCUBADORA DE EMPRESAS DE SÃO JOSÉ – IESJ, CNPJ nº 06.091.111/0001-
37, é uma associação sem fins lucrativos, que se destina a apoiar empreendedores 
e/ou empreendimentos inovadores, que atendam demandas tecnológicas do 
aglomerado produtivo, propiciando-lhes ambientes e condições ao desenvolvimento, 
integrando ao ensino e à pesquisa, conforme o disposto art. 1º do Estatuto Social. 

A IESJ tem sede no KM 04 da SC 407, 4º andar, bloco 3, do Campus da UNIVALI, 
Bairro Sertão do Maruim, em São José – SC, CEP 88.122.001. Os contatos com a IESJ 
poderão ser feitos pelos seguintes meios: Telefones: +55 (48) 4009 5501 e e-mails: 
incubadora@aemflo-cdlsj.org.br, iesj@aemflo-cdlsj.org.br ou pelo site www.aemflo-
cdlsj.org.br/static/incubadora-empresarial 

 

Objetivos 

Em conformidade com o Estatuto Social e com o Convenio de Colaboração 
Mútua firmado com a UNIVALI – Universidade do Vale do Itajaí, são objetivos 
deste Edital estabelecer os procedimentos de Recrutamento e Seleção de 
Projetos Empresariais Inovadores visando: 

 Propiciar o apoio necessário às empresas e projetos com potencial inovador, 
dispostos a transformar idéias em produtos, processos e serviços com elevado valor 
agregado. 

 Incentivar e apoiar ações empreendedoras de pessoas e instituições, através do 
acesso à infra-estrutura física e operacional. 

 Estimular a criação, desenvolvimento e consolidação de novos negócios que 
estejam fundamentados em tecnologias avançadas e inovadoras de softwares, 
hardwares, processos produtivos ou serviços.  

 

Terminologias próprias e conceitos utilizados para fins deste Edital: 

 Inovação: “Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo 
ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, 
ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na organização do 
local de trabalho ou nas relações externas.” (Manual de Oslo – terceira edição). 
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 Desenvolvimento tecnológico: “Atividade de pesquisa criativa para produzir 
inovações específicas ou modificações de processos, produtos e serviços 
existentes.” (Políticas Operacionais FINEP). 

 
 Empresas de alta tecnologia: "Unidades de negócios produtoras de bens e serviços, 

cuja competitividade depende do projeto, desenvolvimento e produção de novos 
produtos ou processos inovadores, através da aplicação sistemática e intensiva de 
conhecimentos científicos e tecnológicos.” (MARTÍNEZ, Eduardo & ALBORNOZ, 
Mario. Indicadores de ciencia y tecnología: Estado del arte y perspectivas. 
Caracas, Unesco, 1998). 

  

 Empresas de base tecnológica: “Organizações que fornecem ao mercado soluções 
tecnológicas na forma de produtos ou serviços modernos, resultantes da geração, 
adaptação ou aplicação intensiva de conhecimentos científicos e tecnológicos 
avançados ou inovadores.”  (Fundação CERTI, UFSC, 1999). 

 

 Incubação de empresas: “Processo de apoio ao desenvolvimento de empresas 
nascentes e emergentes e promoção de condições específicas, através da qual, 
empreendedores podem desfrutar de instalações físicas, ambiente instrucional e de 
suporte técnico e gerencial no início e durante as etapas de desenvolvimento do 
negócio.” (FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos). 

 

 Graduação de empresas: “Processo de saída de uma empresa da incubadora da 
qual é residente, uma vez que tenha alcançado desenvolvimento suficiente para 
entrar no mercado.” (FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos). 

 

 Incubadora de empresas: São mecanismos que estimulam a criação e o 
desenvolvimento de micro e pequena empresas industriais ou de serviços, de base 
tecnológica ou de manufaturas leves por meio de formação complementar do 
empreendedor em seus aspectos técnicos e gerenciais e que, além disso, facilitem e 
agilizem o processo de inovação tecnológica. 

 

 Plano de graduação: “Projeto que detalha as atividades de suporte ao processo de 
graduação de uma empresa de base tecnológica em tecnologia da informação 
residente em uma incubadora.” (FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos) 

 

 Plano de incubação: “Projeto que detalha as atividades de suporte ao processo de 
incubação de uma empresa de base tecnológica em tecnologia da informação 
residente em uma incubadora, ou em uma instituição sem fins lucrativos que possua 
finalidade similar, preparando-a para graduação.” ((FINEP – Financiadora de 
Estudos e Projetos). 
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  Plano de negócios: “Instrumento que define o planejamento da estratégia de uma 
empresa, visando identificar seu potencial de exploração comercial, econômica e 
empresarial, abordando os aspectos financeiro, organizacional, gerencial, comercial, 
jurídico e de propriedade intelectual.” (FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos.) 

 

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE PROJETOS 

 

1. Inscrição e Formulário  

a) A inscrição dos interessados deverá ser feita em “formulário próprio”, 
contendo o Plano de Negócios. O formulário de inscrição pode ser 
encontrado no site www.aemflo-cdlsj.org.br/static/incubadora-
empresarial ou ser solicitado pelo e-mail: iesj@aemflo-cdlsj.org.br. 

b) A entrega do formulário e do Plano de Negócios deverá ser entregue 
na sede da apoiadora AEMFLO – Associação Empresarial da Região 
Metropolitana de Florianópolis, situada na Rua Leoberto Leal, 64, 
Barreiros – São José (SC), sob agendamento pelo telefone 48 4009 
5501 

 

2. Critérios de seleção 

 

Para que um projeto seja incubado deverá ser classificado de acordo com critérios de 
seleção abaixo especificados, aplicados pelo Conselho Técnico da IESJ: 

Critério Nota Peso 

1- Grau de inovação 0 a 5 5 

2- Motivação para empreender 0 a 5 3 

3- Integração na cadeia produtiva local 0 a 5 2 

4- Conhecimento dos processos produtivos 0 a 5 3 

5- Conhecimento do mercado 0 a 5 2 

6- Viabilidade econômica e financeira 0 a 5 2 

7- Participação em processo de pré-incubação 0 a 5 2 

Total de pontos possíveis  95 
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3. Cronograma da seleção 

Fase Data 

Divulgação do edital de seleção 03/09/2012  

Entrega do Formulário de Inscrição e do Plano de Negócio 16/10/2012 

Análise e divulgação dos Planos pré-selecionados 24/10/2012  

Apresentação presencial para Banca Examinadora 30/10 a 06/11/2012 

Publicação dos resultados 09/11/2012 

a) Os projetos que já possuem planos de negócios aprovados por incubadoras 
similares poderão se inscrever para esta seleção. 

 

4. Critérios de Incubação 

 

a) As empresas selecionadas farão uso por empréstimo de uma área 
individualizada de aproximadamente 30,00 m² (trinta metros quadrados) para cada 
projeto, denominada módulo, contendo mobiliários e serviços de recepção, 
secretaria, limpeza, segurança, limitados em sua abrangência a critério único e 
exclusivo da incubada. Três módulos serão dotados de mobiliário e infraestrutura de 
rede e telefonia, e quatro módulos com apenas infraestrutura de rede e telefonia.  

b) Os projetos que obtiverem as maiores notas de classificação, analisados e 
aprovados pelo Conselho Técnico da IESJ, terão prioridade na escolha dos módulos 
acima descritos. 

 

5. Projetos aceitos para incubação 

Serão aceitos projetos que proponham inovação de produtos, processos produtivos ou 
serviços. Os projetos poderão ser apresentados por empresas ou pessoas físicas e 
serão priorizados conforme critérios de seleção aplicados pelo Conselho Técnico da 
IESJ. 

 

6. Prazo de incubação 

Será de no máximo quatro anos, podendo ser ampliado em até mais dois anos, 
dependendo de aprovação do Conselho Técnico.  

 

7. Graduação 

A empresa será considerada graduada, quando alcançar maturidade em sua gestão, 
permitindo sua sobrevivência no mercado, sem o apoio e benefícios proporcionados 
pela Incubadora. 
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8. Saída da Incubadora 

A empresa incubada poderá sair da Incubadora: 

 Quando for considerada pronta para a Graduação, de acordo com avaliação; 

 Quando o tempo de permanência na Incubadora for concluído; 

 Por vontade própria; e 

 Por não cumprimento do plano de incubação. 

 

9. Benefícios 

São considerados benefícios à empresa incubada: utilização da infra-estrutura 
oferecida; cursos de capacitação; consultorias de gestão empresarial; laboratórios 
próprios ou conveniados 

 

10. Custos de incubação 

 

a) Será cobrado taxa de ocupação mensal no valor de R$ 10,00 (dez reais) por m2  do 
módulo ocupado, corrigido anualmente pelo IGPM ou índice oficial substitutivo, 
podendo ser subsidiado com redução de até 50% de acordo com a participação 
comprovada em cursos de capacitação, consultorias, e avaliação de evolução da 
gestão organizacional, conforme plano de graduação, verificado em avaliação a ser 
realizada semestralmente pela administração da IESJ. A cada dois anos, o valor 
será corrigido com acréscimo de 30% (trinta por cento). 

b) Será cobrada mensalmente da empresa incubada os valores de consumo de energia 
elétrica e uso de telefonia, internet e outros serviços. 

 

11. Contrato. 

Será celebrado após a aprovação, contrato entre as partes que regerá as condições de 
Incubação. Qualquer alteração das condições do Contrato será feita por meio de 
Aditivo. 

 

12. Recurso Administrativo.  

Dos resultados apurados pelo Conselho Técnico da IESJ, não caberá qualquer recurso 
administrativo pelos proponentes.  

 
 
13. Anexos 

a) Formulário de Inscrição com Plano de Negócio; 
b) Minuta de contrato 
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14. Publicação e Divulgação do edital 

a) O presente edital será publicado integralmente no site da apoiadora AEMFLO – 
Associação Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis, www.aemflo-
cdlsj.org.br/static/incubadora-empresarial.  

b) O Edital também será afixado nos murais das entidades afiliadas, parceiras e 
apoiadoras como Prefeitura Municipal de São José; AEMFLO - Associação 
Empresarial da Região Metropolitana de Florianópolis; IFSC - Instituto Federal de 
Santa Catarina; UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí; FIESC - Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina e da própria Incubadora.  

 

 

São José (SC), 03 de setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

Marcos Antonio Cardozo de Souza 

Presidente do Conselho Deliberativo da 

Incubadora de Empresas de São José – IESJ 
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