
 

INICIATIVA: 

 

 
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE VAGA  

 

 
 

Venho por meio deste, solicitar uma vaga para participar do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva 

Eletrometalmecânica para o Polo Cervejeiro de Blumenau e Região. Estou ciente ainda do repasse ao SIMMMEB no 

valor de R$ 400,00 pagos em 8 vezes de R$ 50,00. 

1. DA EMPRESA (*dados obrigatórios) 

*Nome Fantasia:  

*Razão Social da Empresa:  

*CNPJ: 

*Endereço:  *Bairro:  

*CEP: *Cidade:  *UF:  

* E-mail geral:  *Site:  

*Fone Comercial: *Nº de Funcionários: *Mês/Ano de fundação:  

*Forma de pagamento 
(    ) 8 x de R$ 50,00 - Vencimento dia 15 de cada mês 

(    ) Total R$ 400,00 - Primeiro vencimento 15/05/2017 

2. DO REPRESENTANTE LEGAL (*preenchimento obrigatório) 

*Nome Completo:  

*E-mail:  

*Cargo:  

3. DO PAGAMENTO  

O não pagamento dos valores acima descritos pode acarretar a exclusão da empresa do Programa,  

4. DA EMPRESA (Perfil da empresa) 

Principais produtos produzidos pela empresa:  

 

  

A empresa já produz algum equipamento/máquina para o mercado cervejeiro: (     ) Sim    (    ) Não 

Caso afirmativo, favor descrever quais: 

 

 



 

INICIATIVA: 

 

A Empresa possui projetos para entrar neste seguimento: (    ) Sim    (    ) Não. 

Caso afirmativo, favor descrever quais:  

 

Caso a empresa ainda não possua, produtos, equipamento ou projetos voltados para este seguimento, solicitamos que seja 

apresentado de forma resumida os motivos que levam a empresa a querer participar do programa. 

 

 

Estou ciente da obrigatoriedade em participar da capacitação de 40 h e das consultorias exigidas pelo programa: (   ) Sim    (   ) 

Não 

5. RESUMO DAS ETAPAS E PRAZOS DO PROGRAMA 

25/04/2017 - Mapeamento de oportunidades de negócios – ESCM . 

30/04/2017 - Prazo final para Inscrições de empresas interessadas. 

11/05/2017 - Mapeamento das empresas com potencial de fornecimento. 

18/05/2017 - Seleção de 20 empresas para participarem do Projeto. 

A partir de Maio - Capacitação Empresarial – 40 h de curso - ESCM.  

A partir de Agosto - Consultora individual para as empresas selecionadas 10 horas por empresa. 

Data a ser definida - Rodada de Negócios - SEBRAE. 

26-28/07/2017 – XIV Feira Internacional de Tecnologia em Cerveja. 

 

_________________, _____ de ______________________de 2017. 

 

 

___________________________________________ 

Assinatura Representante Legal 


