
  

 
 

Porto Alegre, XX/04/2021. 

Oportunidade 51/2021 – Gestão de Projetos - Turismo 

Edital: Edital de Cadastramento e Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua 

Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

Escopo: Gestão Estratégica 

Tema: Gestão de Projetos 

Segmento: Turismo 

Objetivo:  

Capacitar gestores públicos na identificação e criação de potenciais projetos para captação 
de recursos para alavancagem do turismo na região das Missões. Visto isso, em consequência, deve 
ter como objetivo também, acompanhar durante a capacitação, o público-alvo na gestão destes 
projetos, deste a elaboração, a gestão e execução física/administrativa/financeira dos projetos. 
Promover subsídios para a apresentação de uma proposta de projeto 

 
Metodologia: 
  

Deve constar na metodologia atividades práticas e reflexivas para levar os participantes à uma 
construção de propostas de projetos diferenciados com fim de captação recurso externo para a 
região refletindo em um ambiente mais atrativo para o turista e comunidade, bem como, orientação 
das etapas necessárias para a criação de um projeto, fonte de pesquisa para identificação de recursos 
disponíveis e elaboração de um projeto na prática durante o curso. Ao final, cada gestor deve sair 
com o seu projeto elaborado para prospecção de recursos. Conter um momento de apresentação 
destas propostas. 
 
Público-alvo: Gestores públicos que fazem parte do laboratório de projetos na região das missões. 

Metodologia sugerida: Curso + consultoria (opcional) 

Formato: Online 

Carga horária estimada:  Curso online de 16h + consultoria online de 2h (opcional). 

Conteúdo sugerido para a workshop: 

• O que é um projeto para captação de recursos? 

• Etapa de elaboração de um Projeto 

• Planejamento físico, administrativo e financeiro de um projeto 



  

 
 

• Captação de recursos públicos e privados 

• Leis e normas 

• Exemplos de propostas de projetos diferenciados 

• Desenvolvimento e elaboração de um projeto 

• Plenária de apresentação de projetos 

Conteúdo sugerido para a consultoria (opcional): 

• Levantamento do potencial do público (gestores públicos) e suas necessidades de projetos 

• Mapeamento de potenciais projetos que podem refletir na alavancagem turística da região 

• Acompanhamento da construção do projeto 

Comprovação exigida: Relato descrevendo uma experiência de construção e encaminhamento de 

projeto para o setor do turismo. Neste relato deve constar escopo do projeto, breve resumo do 

projeto, ações propostas, descrição de como foi o acompanhamento, resultado. 

Conhecimento exigido:  Ter experiência comprovada no setor do turismo. 

Prazo de cadastramento e envio do relato: 17/05/2021. 

Os relatos devem ser encaminhados para o e-mail rubiad@sebraers.com.br.  

Critérios analisados: 

• Eliminatórios 

o Empresa habilitada no Edital de Cadastramento e Credenciamento SEBRAE/RS Nº 

02/2016, versão 04, de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços de Instrutoria e 

Consultoria com Produtos de sua Propriedade Intelectual 

o Empresa ser apta em instrutoria e consultoria 

o Cadastrar o produto no prazo 

o Encaminhar o relato no prazo 

• Pontuados: 

o Atendimento do objetivo 

o Conteúdo programático 

o Identidade visual 

o Consistência do relato 

Observações: 

As empresas que possuem metodologias que contemplem os requisitos apresentados, devem 
realizar o credenciamento conforme os critérios previstos no Edital de Cadastramento e 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas - Produtos de sua Propriedade Intelectual SEBRAE/RS 02/2016. 

mailto:rubiad@sebraers.com.br
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF
http://sites.sebrae-rs.com.br/integra/images/PDF/EditaldeCadastramentoCredenciamentoPJparaPSPPI22016.PDF


  

 
 

Se a empresa já está cadastrada através deste edital, deve apenas apresentar seu produto em nosso 
Banco de Soluções de propriedade intelectual. 


