
 

Porto Alegre, 15 de fevereiro de 2018. 
 

Processo de Credenciamento de Pessoas Jurídicas para o Edital Nº 01/2016 –  
Processo Educação à Distância 02/2018 

 
Informamos a abertura de processo de credenciamento do SEBRAE/RS. 
Conforme disposto no Edital de Cadastramento e Credenciamento de Instrutoria e Consultoria SEBRAE/RS nº 
01/2016, para este processo serão contempladas as seguintes naturezas, áreas/subáreas de atuação e regionais: 
 

NATUREZA DE 
ATIVIDADE 

ÁREAS E SUBÁREAS DE ATUAÇÃO 
REGIONAIS 

CONTEMPLADAS¹ 

Desenvolvimento 
de conteúdos e 
metodologias para 
o SEBRAE 

Área: Educação  
Subáreas:   2.2. Educação à Distância – Internet 

2.4. Educação à Distância – vídeo/TV 
- Todas as regionais 

 
¹ Os municípios integrantes de cada Regional podem ser conferidos no site do SEBRAE/RS, no link <https://www.sebrae-
rs.com.br/index.php/index-php-option-com-content-view-article-id-4334>. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES 

Neste processo, estamos buscando empresas que possuam conhecimento e experiência no desenvolvimento de 
soluções digitais, para ampliação de nosso cadastro de fornecedores, de acordo com as sub-áreas:  

 

Educação à Distância – Internet: conhecimento e experiência na produção de cursos online e objetos 
educacionais para disponibilização via Internet, tais como atividades, exercícios, animações, jogos, e-books, 
infográficos, vídeos, simulações e outros sistemas interativos de aprendizagem. O desenvolvimento contempla 
etapas de planejamento, definição/proposição de metodologias e formatos, design instrucional e 
produção/criação dos cursos e/ou objetos educacionais.  

 

Educação à Distância – vídeo/TV: conhecimento e experiência na produção de soluções digitais em vídeo, 
envolvendo planejamento, elaboração de roteiros, captação de imagens, edição e finalização de vídeos. 

 
 
Divulgamos abaixo a previsão de datas das etapas que compõem o Processo de Credenciamento: 
 

CRONOGRAMA 
ETAPAS/FASES/ATIVIDADES 

DATA LIMITE 

Abertura do processo – Publicação do cronograma contemplando as etapas do processo 
de credenciamento 

15/fevereiro/2018 

Etapa 1 – Etapa de Inscrição: Serão avaliadas no processo de credenciamento as 
inscrições realizadas até a data limite ao lado, na natureza, áreas, subáreas e regionais 
contempladas neste processo. 

22/fevereiro/2018 

https://www.sebrae-rs.com.br/index.php/index-php-option-com-content-view-article-id-4334
https://www.sebrae-rs.com.br/index.php/index-php-option-com-content-view-article-id-4334


 

Etapa 2 – Resultado Inscrição: Divulgação da relação de pessoas jurídicas candidatas que 
preencheram os requisitos contemplados neste processo e convocação para a entrega 
dos documentos descritos nos itens 5.3.1 e 5.3.2 do Edital.  

26/fevereiro/2018 

Etapa 3 – Etapa de Habilitação: Data limite para recebimento dos documentos exigidos 
no Edital. 

      08/março/2018 

Etapa 4 – Resultado Final: Divulgação do resultado final, informando as pessoas jurídicas 
que preencheram os requisitos previstos nas etapas de inscrição e habilitação, estando 
aptas como credenciadas ao SEBRAE/RS. 

20/março/2018 

 
Em caso de dúvidas, entre em contato através do e-mail: credenciamento@sebrae-rs.com.br  
 
Observações: 

1. As datas mencionadas no quadro acima estão sujeitas a alterações. 

2. Antes de inscreverem-se, as pessoas jurídicas candidatas e os profissionais indicados devem observar 

todas as condições estabelecidas no Edital Nº 01/2016. 

mailto:credenciamento@sebrae-rs.com.br

