
 

Porto Alegre, 05 de fevereiro de 2018. 
 
 

Processo de Credenciamento de Pessoas Jurídicas para o Edital Nº 01/2016.  
Processo 01/2018 – Recursos Humanos: condução de grupos. 

 
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 

Consultoria e 
Instrutoria 

Área: Recursos Humanos e Empreendedorismo 
Subáreas:  1.11. Condução de grupos: 

 
Todas 

 
¹ Os municípios integrantes de cada Regional podem ser conferidos no site do SEBRAE/RS, no link <http://www.sebrae-
rs.com.br/index.php/encontre-o-sebrae>. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES 

Neste processo, estamos buscando empresas que possuam conhecimento e experiência em instrutoria, para 
ampliação de nosso cadastro de fornecedores, de acordo com a sub-área:  

 

Condução de grupos: planejamento e aplicação de metodologias de condução de grupos; processo, 
ferramentas, dinâmicas, vivências, percepção de movimentos grupais; mediação do processo de 
construção da aprendizagem em grupo; leitura, análise e avaliação de processos grupais. 
 

Portanto, entre as 1.500 horas obrigatórias, a empresa deverá apresentar no mínimo 800 horas de 
experiência em instrutoria. 

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

CRONOGRAMA 
ETAPAS/FASES/ATIVIDADES 

DATA LIMITE 

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. 

09/fevereiro/2018 

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.  

15/fevereiro/2018 

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

22/fevereiro/2018 

http://www.sebrae-rs.com.br/index.php/encontre-o-sebrae
http://www.sebrae-rs.com.br/index.php/encontre-o-sebrae


 

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. 

06/março/2018 

 
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. 


