
 

 

 

 
 
 

 
 

Edital de Chamada Pública – SEDIC - 001/2022 

Programa ACELERA MEI 

Programa de Aceleração do Crescimento e Desenvolvimento de Microempreendimentos do 

Município de Juiz de Fora 

 

 
A Secretaria de Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável da Competitividade (SEDIC), no 

Âmbito do Acordo de Cooperação Técnica nº 0465/2017, celebrado entre o Serviço de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais – Sebrae/ MG e a Junta Comercial do Estado de 

minas GERAIS, torna público o lançamento da presente Chamada Pública e convida os 

Microempreendedores Individuais de Juiz de Fora a participarem do Programa ACELERA MEI, de 

acordo com as disposições a seguir. 

DO PROGRAMA ACELERA MEI 

 
O Programa Sebrae Acelera MEI visa o desenvolvimento e aceleração do crescimento 

dos microempreendimentos situados no município de Juiz de Fora, através de 

metodologia desenvolvida pelo SEBRAE Nacional. 

 

 
1. DO OBJETIVO E PÚBLICO-ALVO 

 
 O objetivo do programa é acelerar o desenvolvimento e crescimento de 25 (vinte e 

cinco) negócios de microempreendedores individuais situados no município de Juiz 

de Fora através das seguintes ações: 

 
 Identificação e desenvolvimento de proposta de melhoria de valor para a marca e/ 

ou produtos do MEI; 
 

 Identificação do perfil e características dos clientes atuais e potenciais do MEI; 

 
 Preparação do MEI para melhoria da gestão de seus negócios; 

 
 Avaliações dos produtos do MEI para definição de melhores canais de venda e a 

aproximação destes MEIs com MKT Places entre outros meios digitais de vendas 
através de ações comerciais individuais ou organizadas por parceiros para inserção 
dos produtos nestes canais, respeitando suas políticas e características. 



 

 

 

 

2. VAGAS OFERTADAS 
 

 O presente edital tem por objeto selecionar 25 (vinte e cinco) microempreendedores 
individuais para participarem do Programa Acelera MEI sem nenhuma contrapartida ao 
participante, conforme no Quadro 1 

 

Quadro 1 - VAGAS 
 

CURSO VAGAS 

Programa Sebrae ACELERA MEI 25 

 
 

3. DOS PARTICIPANTES 
 
 

Os participantes, para efeito de inscrição, deverão comprometer-se a participar de todas as 
atividades propostas na metodologia do Programa; 

 

 Todos os participantes devem preencher os seguintes requisitos: 
 

a) Ser maior de 18 (dezoito) anos ou emancipado; 
b) Ter no mínimo 2 (dois) anos de formalização como Microempreendedor Individual 

(MEI) no município de Juiz de Fora; 
c) Terem acesso à rede social WHATSAPP; 
d) Estar em dia com suas obrigações fiscais e tributárias federais; (Certidão Negativa) 
e) Estar em dia com as declarações anuais do MEI; (DASN) 
f) Estar em dia com suas obrigações fiscais e tributárias municipais 

https://www.pjf.mg.gov.br/espaco_cidadao/formularios/certidoes/arquivos/cod1 
22.pdf 

 
 

4. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO 
 

  As inscrições para a seleção são gratuitas e estarão abertas do dia 16  a  23 de agosto 
de 2022. 

 
 O processo de inscrição será realizado através deste formulário. 

 

  No ato de inscrição do microempreendedor neste processo seletivo implica a aceitação 
de todas as condições estipuladas no presente Edital. 

 

 
 Para efeitos de inscrição, o candidato deverá: 

 

a) Preencher o Formulário informado no item 4.2 deste Edital; 
 

b) Digitalizar ou fotografar os documentos abaixo e anexar: 

https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/EmitirPgfn
http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATSPO/dasnsimei.app/Identificacao
https://www.pjf.mg.gov.br/espaco_cidadao/formularios/certidoes/arquivos/cod122.pdf
https://www.pjf.mg.gov.br/espaco_cidadao/formularios/certidoes/arquivos/cod122.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFsKOnGaiVQcjnC0qq8865hF3pqKcQr2XktsZ5VTDajJdjJw/viewform?usp=pp_url


 

 

• RG; 
• CPF; 
• Comprovante de endereço; 
• Comprovante de Faturamento; 
• CCMEI-Comprovante de Condição de Microempreendedor Individual 
• DASN SIMEI (Declaração Anual do Simples Nacional) 
• Certidão Negativa de Débitos Municipais 
• Certidão Negativa de Débitos Relativos aos tributos Federais e à Dívida Ativa 

da União; 
 
 

c) Preencher corretamente o formulário, atendendo os requisitos mínimos de 
participação; 

 

d) Preencher o número de telefone que tenha o aplicativo (rede social) 
WHATSAPP, visto que os participantes serão contactados por meio desta 
plataforma. 

 
e) Anexar, no mesmo formulário de inscrição, os demais documentos solicitados. 

 

f) A Prefeitura Municipal de Juiz de Fora não se responsabiliza por quaisquer 
problemas técnicos que possam comprometer as inscrições. 

 
g) Não serão aceitas inscrições impressas. 

 
 

5. DA PRÉ-SELEÇÃO 
 
 

 A convocação dos pré-selecionados será via e-mail. 
 

Os pré-selecionados realizarão um Questionário Avaliativo, com intuito da 
identificação de perfis empreendedores em potencial, a serem desenvolvidos, assim 
como possibilitar o entendimento das suas dificuldades no âmbito do 
empreendedorismo. 

 
 

6. DOS IMPEDIMENTOS 
 

São impedidos de participar: 
 

Agentes públicos municipais, estaduais e federais da cidade de Juiz de Fora. 
 
 

7. CRONOGRAMA 
 

 O processo seletivo será realizado conforme o cronograma disposto no Quadro 2. 



 

 

 

Quadro 2 — Cronograma do processo seletivo 
 

Nº FASE PERÍODO MEIO 

1 Inscrições 16 à 23 de agosto 
de 2022 

Formulário de 

Inscrição 

2 Questionário 

Avaliativo 

23 à 26 de agosto  

2022 

http://www.pjf.mg. 

gov.br/ 

3 Divulgação 

preliminar  

 26  de agosto  http://www.pjf.mg. 

gov.br/ 

4 Resultado final 27 de agosto 2022 http://www.pjf.mg. 

gov.br/ 

5 Período das 

Atividades 

29 de agosto de 

2022 a 26 de 

setembro  2022 

Local: A definir 

 
 
 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

 Dúvidas e informações referentes a este Edital poderão ser esclarecidas pela 
Secretaria de Desenvolvimento Inclusivo e Sustentável da Competitividade (SEDIC), 
através do telefone (32) 2104-8550/ (32) 2104-8502 

 
 É de inteira responsabilidade dos candidatos acompanhar a publicação e a 

divulgação de resultados e informações no endereço eletrônico onde foi publicado 
este Edital. 

 
 O candidato que utilizar meios fraudulentos no ato da inscrição poderá ser 

eliminado do processo seletivo, ter sua matrícula cancelada e ficar sujeito a sanções 

e penalidades previstas em lei. 

 As inscrições no processo seletivo no respectivo programa implicam em 
concordância sobre os termos deste Edital. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFsKOnGaiVQcjnC0qq8865hF3pqKcQr2XktsZ5VTDajJdjJw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFsKOnGaiVQcjnC0qq8865hF3pqKcQr2XktsZ5VTDajJdjJw/viewform?usp=pp_url
http://www.pjf.mg.gov.br/
http://www.pjf.mg.gov.br/
http://www.pjf.mg.gov.br/
http://www.pjf.mg.gov.br/
http://www.pjf.mg.gov.br/
http://www.pjf.mg.gov.br/
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