
 

Concurso Feira de Startups Jataí -  2018 

REGULAMENTO 

1. Apresentação 

A Prefeitura Municipal de Jataí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e a              

Beetech - Centro de Empreendedorismo e Incubação de Empresas, tornam público o concurso             

Feira de Startups.  

2. Quais são os objetivos do concurso?  

2.1 O concurso Feira de Startups é uma ação de iniciação em Empreendedorismo e Inovação               

Tecnológica, destinada a alunos(a) do ensino médio, matriculados no município de Jataí. É uma              

competição, que busca incentivar a criação de startups, baseadas em aplicativos mobile,            

produtos e/ou processos inovadores. São trabalhos baseados em conceitos introdutórios de           

programação, inovação e competências empreendedoras, com o contexto de propor soluções que            

amenizem um determinado problema.  

2.2 Objetivos específicos:  

I. Fomento a cultura do Empreendedorismo 

II. Incentivo a criação de Startups de Bases Tecnológicas 

III. Estímulo à criatividade 

IV. Geração de novas ideias 

V. Fomento à estruturação de projetos inovadores 

Quem pode participar?  

Estudantes do ensino médio, devidamente matriculados na cidade de Jataí - Goiás. 

Requisitos para inscrição das propostas?  

Os proponentes devem ter disponibilidade para participar de todas as etapas da competição. 

Como se inscrever? 

As inscrições serão realizadas através de um formulário eletrônico, sendo que deverá ser             

coordenada pela escola a qual os(as) alunos(as) estão matriculados. 

 

 



 

● É necessária apenas a inscrição por parte de um membro da equipe - o coordenador; 

● O coordenador deverá indicar o nome completo e a matrícula dos demais participantes; 

● No ato da inscrição, os interessados devem preencher um formulário com informações            
pessoais da equipe e da ideia de negócio, enviar o comprovante de matrícula de cada               
membro; 

● A inscrição deverá ser realizada em equipes de três a sete integrantes;  
● Os integrantes da equipe devem estar matriculado na mesma escola; 

● Cada grupo poderá inscrever apenas uma ideia, sendo que no momento da inscrição serão              
exigidos os dados dos alunos e a descrição básica da ideia apenas; 

● No ato da inscrição, a equipe deverá indicar a qual ou quais escolas estão vinculados. 

● A equipe receberá a confirmação da inscrição em até dois dias úteis após a sua realização.                
Caso não receba a confirmação, o participante deverá entrar em contato pelo e-mail             
indcom@jatai.go.gov.br  para confirmar se está devidamente inscrito. 

● A equipe organizadora do concurso Feira de Startups não se responsabilizam por eventuais             

problemas técnicos de funcionamento do link de inscrições, bem como congestionamento           

do site e outros problemas de natureza exclusivamente tecnológica. 

● A inscrição no concurso Feira de Startups implicará na total aceitação do presente             

Regulamento. 

 

Processo seletivo das etapas  

 

Fase 1: Disponibilização do Edital e período de Inscrição das ideias 

Nesta etapa serão avaliados as propostas das ideias enviadas no ato da inscrição. Esta seletiva será                

realizada, por uma comissão avaliadora (indicada pela comissão organizadora do evento), que irá             

avaliar os seguintes critérios: ser uma startup ou empresa de base tecnológica, originalidade da              

ideia, potencial de inovação.  

Esta etapa é eliminatória. Serão selecionados até 20 projetos para a Fase 2.  

O número de projetos aprovados poderá ser inferior ao número de vagas disponíveis, a critério da                

Comissão de Avaliação. 

Link: https://goo.gl/forms/rkfOF556QIERwwa63 

Fase 2: Mentorias 

Os projetos selecionados para esta fase, irão passar por um período de mentoria (4 a 5 meses),                 

para o desenvolvimento das ideias seguindo as metodologias mais eficazes para o            

desenvolvimento de startups. 

 

https://goo.gl/forms/rkfOF556QIERwwa63


 

Esta etapa é eliminatória. Serão selecionados até 10 projetos para a Fase 3.  

Fase 3: Bootcamp 

O Bootcamp é um sistema integrado de atividades de capacitação e mentorias, visando o              

nivelamento de conhecimento, desenvolvimento e proposição de ideias para o amadurecimento           

de alternativas para solução eficaz do que se pretende resolver. (Pode ocorrer em um ou dois dias,                 

antes da etapa final). No Bootcamp os projetos são melhorados por mentores. Além disso, são               

apresentados Workshops rápidos: criatividade, apresentação de pitch, entre outros.  

Fase 4: Avaliação dos projetos 

Os projetos participantes do Bootcamp irão apresentar sua Startup, para uma banca composta por              

uma banca julgadora (com experiência nas áreas de empreendedorismo e inovação). A equipe que              

melhor atender aos critérios de avaliação será a vencedora.  

PREMIAÇÃO 

Fase 1: 

Certificado de participação para todas as equipes; 

Classificação para a Fase 2 para até 20 equipes. 

Fase 2:  

Classificação para o Bootcamp para até 10 equipes. 

Fase 3 

1° lugar: Premiação de R$2.000,00 + mentoria na Beetech 

2° lugar: mentoria na Beetech 

3° lugar: mentoria na Beetech 

Qual o cronograma? 

Fase 1: Inscrição das ideias:  12/04/2018 a 23/04/2018 

Fase 2: Divulgação dos selecionados: 30/04/2018  

Fase 3: Mentorias: 02/05/2018 a 24/08/2018 

 



 

Fase 4: Avaliação dos projetos: 04/09/2018 

A oferta de cursos, datas e conteúdos poderão sofrer alterações de acordo com cada centro de                

empreendedorismo. Caso isso ocorra, a divulgação das mudanças acontecerá com antecedência. 

Critérios de Avaliação das propostas 

Fase 1: Inscrição das ideias 

Critério de Avaliação Pontuação 

Originalidade 50 pontos  

Potencial de Inovação  50 pontos 

 

Fase 2: Mentoria 

Critério de Avaliação Pontuação 

Representa um novo produto ou serviço 20 pontos  

Potencial de Inovação  20 pontos  

Potencial de mercado  20 pontos  

Capacidade técnica da equipe 20 pontos  

Qualidade da Apresentação  20 pontos  

 

Do resultado?  

O resultado do concurso será divulgado no site da prefeitura municipal de Jataí:  

Condições de eliminação 

A equipe será eliminada se:  

a. Não preencher os requisitos mínimos para inscrição; 

b. Não atender os prazos estabelecidos no regulamento; 

c. Plagiar ou ferir direitos autorais existentes; 

g. Não comparecer aos eventos presenciais previstos no regulamento. 

 



 

Em qualquer caso de eliminação, a equipe com colocação imediatamente posterior assumirá sua             

posição.  

Recursos  

Eventuais recursos contra os resultados preliminares poderão ser interpostos junto ao comitê            

organizador do concurso, conforme prazos estipulados pelo cronograma. 

A apresentação dos recursos deverá ser efetuada por meio eletrônico utilizando formulário            

disponibilizado no site da Prefeitura de Jataí, o qual deverá ser encaminhado para o e-mail               

indcom@jatai.go.gov.br. 

Uma comissão interna do concurso será constituída para analisar cada caso. 

A quem pertence minha ideia depois de apresentá-la na competição? 

A responsabilidade de assegurar a propriedade intelectual de uma ideia cabe sempre ao             

participante. A Prefeitura Municipal de Jataí e a Beetech comprometem-se a utilizar a informação              

única e exclusivamente para efeitos e no âmbito do concurso, abstendo-se de qualquer uso fora               

daquele contexto, quer em benefício próprio, quer de terceiro, e independentemente dos fins,             

nomeadamente para registo de patentes, exploração própria ou concessão de licenças de            

exploração. 

Considerações Gerais  

Os interessados poderão sanar suas dúvidas em relação ao concurso Feira de Startups, por meio               

do e-mail: indcom@jatai.go.gov.br 

A composição das Bancas de Avaliação será definida pelo Comitê Organizador do concurso. 

Os membros integrantes das Bancas de Avaliação e demais envolvidos assumem, mediante termo             

de compromisso, o sigilo e ética em relação às informações que chegarem ao seu conhecimento. 

É vedado, no transcorrer do concurso, incluir ou tolerar condições que comprometam, restrinjam             

ou frustrem o caráter competitivo. 

 

Casos omissos, dúvidas, divergências ou situações não previstas neste Regulamento serão           

resolvidos pelo Comitê Organizador da Feira de Startups 2018. 

 

 

 


