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EDITAL DE SELEÇÃO Nº 01/2022 – ESCOLA DE NEGÓCIOS – 
Grupo Ser Educacional 

 

 

 
O Grupo Ser Educacional, através da Escola de Negócios, torna público o Edital 
Acadêmico para Avaliadores de Projetos Empreendedores na Categoria MEI para todos 
os cursos das unidades, para atuarem como avaliadores dos Planos de Negócios de 
empreendedores informais que pretendam formalizar a sua atividade na personalidade jurídica 
MEI. 
Os candidatos deverão atender aos requisitos deste Edital. O presente Edital estará em 
vigência pelo período de 26/09/2022 a 31/10/2022. 
 
 

 
1. Dos objetivos 

 
1.1 Objetivo Geral 

  
Propiciar aos acadêmicos do Grupo Ser Educacional uma formação disruptiva focada na 
inovação, tecnologia e humanização integrada ao processo gerencial das organizações 
evidenciando a prática mediante a participação como avaliador dos Projetos 

Empreendedores na Categoria MEI dos empreendedores informais que participarem do 
Edital que será lançado pela Escola de Negócios em 01/12/2022. 
 

 
1.2 Objetivos Específicos 

 

• Participar de Capacitação dos Acadêmicos selecionados para Avaliadores de Projetos 
Empreendedores na Categoria MEI, no período de 5 e 12 de novembro de 2022 - Evento 
exclusivo para os alunos selecionados 

• Realizar a avaliação dos projetos inscritos no edital dos Projetos Empreendedores 
na Categoria MEI.  

 

2. Dos critérios para a inscrição 
 
Para pleitear a vaga, o candidato deverá atender às seguintes condições: 

 

1. Estar matriculado em um curso em uma das unidades do Grupo Ser Educacional 
ou polo EAD próximo a uma das unidades deste edital; 

2. Ter disponibilidade para no período de 02/01/2023 a 28/02/2023 para realizar o 
processo de avaliação dos projetos fazendo parte de uma equipe de alunos e 
professor orientador 

3. Enviar o formulário de inscrição do forms 

https://forms.office.com/r/d8irnSVW2E. 

https://forms.office.com/r/d8irnSVW2E
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3. Cronograma das datas relevantes para os candidatos  
    

Fases Datas Orientações 

Lançamento do Edital 26/09/2022  Via news de divulgação 

Período de Inscrição 
26/09/2022 à 31/10/2022 

recebimento do forms  
Envio do forms até as 

23h00min 

Divulgação dos resultados 03/11/2022 
Via as Coordenações de 

Cursos. 

Capacitação dos 
Acadêmicos selecionados 

para Avaliadores de 
Projetos Empreendedores 

na Categoria MEI  

05 e 12/11/2022 

Manhã e tarde 

Via e-mail pelos 
Coordenadores de 

Cursos 

Período de Avaliação dos 
Planos de Negócio dos 

Empreendedores Informais 

02/01/2023 a 28/02/2023 

Atividade híbrida remota 
e presencial 

Será desenvolvido com 
orientação de professor 

 
 
4. Certificação 
Os acadêmicos receberão ao final do processo de avaliação dos Planos de Negócios dos 
empreendedores informais, certificado de Consultor e avaliador Ad hoc. Este certificado 
será de 100 horas. 
 
 
5. Das disposições finais 

 
As dúvidas e os casos omissos serão dirimidos pela direção da Escola de Negócios e os 
Coordenadores de Curso. 

 
 
 

Belém, 26 de setembro de 2022. 
 
 


