
REGULAMENTO – PRÉMIO JOVEM TALENTO EMPREENDEDOR 2020 DO 

OBJETIVO

Art.  1°.  O Prêmio Jovem Talento Empreendedor – edição 2020 – é uma iniciativa da
Prefeitura  de  Caxias  do  Sul,  por  meio  da  Secretaria  Municipal  do  Desenvolvimento
Econômico, Trabalho e Emprego, com o apoio institucional da CDL Jovem, CIC Jovem,
SINDILOJAS  Jovem,  Acelera  Serra,  SINDUSCON  Jovem,  SESCON  Serra  Gaúcha  e
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do
Sul – SEBRAE RS.

O  objetivo  deste  prêmio  é  incentivar,  valorizar  e  reconhecer  jovens
empreendedores do Município de Caxias do Sul, além de destacar uma personalidade
local que estimula/estimulou o empreendedorismo.

DO PÚBLICO-ALVO

Art. 2°. O público-alvo desse prêmio são jovens empreendedores, com idade entre 18 e
40 anos, proprietários ou administradores de empresa com sede em Caxias do Sul com
no mínimo um ano de atividade.

DAS CATEGORIAS A SEREM PREMIADAS

Art. 3°. O Prêmio Jovem Talento Empreendedor - Edição 2020 - será concedido a 04 
(quatro) categorias que atendam aos critérios estabelecidos neste regulamento. Sendo 
que a categoria serviços terá dois prêmios extras: um para a cadeia produtiva da 
gastronomia (incluindo bebidas e hospedagem); e outro para a cadeira produtiva da 
tecnologia da informação e inovação. Ficando assim divididos os prêmios:

1) Indústria
2) Comércio
3) Serviços
4) Agronegócio

Parágrafo Primeiro: No caso de mais de uma atividade desempenhada pelo participante, 
a inscrição deverá ser feita a partir da atividade principal realizada pela empresa.

Parágrafo  Segundo:  Caso  não  hajam  inscritos  em  determinada  categoria,  ou  as
inscrições  não  sejam aceitas,  ou  ainda,  que  nenhum inscrito  alcance  os  critérios  de
avaliação, a categoria não será premiada.

Parágrafo Terceiro:  Haverá  também 1 (uma)  Menção Honrosa a uma personalidade
reconhecida no Município por seu papel de estímulo ao empreendedorismo. A indicação
desta menção será feita pelas entidades: CDL Jovem, CIC Jovem, SINDILOJAS Jovem,
Acelera  Serra,  SINDUSCON Jovem,  SESCON Serra  Gaúcha,  e  Serviço  Brasileiro  de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do Rio Grande do Sul – SEBRAE RS.

Parágrafo Quarto: A inscrição dos jovens Produtores Rurais, aspirantes a categoria do 
Agronegócio, poderão ser realizadas através do número do CPF.

DAS INSCRIÇÕES

Art.  4°.  A participação como concorrente  ao Prêmio  Jovem Talento  Empreendedor  –
edição 2020 – será realizada através do cumprimento das seguintes etapas:

1) Preenchimento de um questionário, fornecido pela Comissão Organizadora, através
dos Formulários Google. O link para o questionário  será enviado por  e-mail  e estará



disponível no site da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul, além de ser divulgado via
redes sociais e pelo aplicativo de mensagens WhatsApp para o mailing das entidades
apoiadoras e avaliadoras do evento.

2) Os aspirantes ao Prêmio, que forem selecionados na primeira etapa – questionário –
realizarão  entrevista  presencial  com  a  Comissão  Julgadora,  composta  por  membros
indicados pela Comissão Organizadora.

Parágrafo  Primeiro:  Não  serão  considerados  válidos  questionários  que  estiverem
incompletos.

Art. 5°.  Será permitida apenas uma inscrição por empreendedor jovem em uma única
categoria.

Art.  6°.  Poderão  participar  jovens  empreendedores  inscritos  em  outras  edições  do
prêmio.

Art. 7°.  Não serão aceitas inscrições de jovens empreendedores premiados em outras
edições, mesmo que a categoria seja outra.

Art.  8°.  Poderão  se  inscrever  integrantes  dos  departamentos  jovens  apoiadores  do
prêmio, exceto o presidente da atual gestão e membros da comissão organizadora.

Parágrafo Primeiro:  Será considerada válida a inscrição, com preenchimento completo
do questionário, no período de 06 de Outubro a 24 de Outubro de 2020, não sendo aceita
nenhuma inscrição após essa data.

Parágrafo Segundo: Todo e qualquer custo de elaboração do material do(a) candidato(a)
será de sua inteira responsabilidade, bem como as demais despesas que o(a) aspirante
venha ter no decorrer da premiação.

Parágrafo Terceiro:  A inscrição será inteiramente gratuita e não reverterá em qualquer
expectativa de direito ao inscrito.

DO JULGAMENTO E DA COMISSÃO JULGADORA

Art.  9°.  Para  o  julgamento  dos  inscritos  será  formada  uma  Comissão  Julgadora,
composta por membros de entidades representativas e Instituições de Ensino Superior de
Caxias do Sul, que serão convidadas a indicar 2 (um) representantes de cada entidade
que participarão do processo de julgamento de forma voluntária, com disponibilidade para
realizar as visitas nas empresas, que consistem nas entrevistas presenciais.

Parágrafo Primeiro: Os indicados para compor a Comissão Julgadora deverão escolher
1 (um) membro para ser o Presidente da Comissão por maioria simples de votos.
Parágrafo  Segundo:  O  acompanhamento  do  trabalho  da  Comissão  Julgadora  será
realizado pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego.



Art. 10°.  Os requisitos de avaliação da Comissão Julgadora, em relação aos inscritos,
deverão se basear nos itens preenchidos no teste fornecido e na entrevista presencial,
com foco nos seguintes critérios, que também serão utilizados em caso de desempate
entre os concorrentes:

1. Iniciativa
2. Busca de Oportunidades
3. Planejamento Sistemático
4. Resolução de Problemas
5. Exigência em qualidade
6. Sustentabilidade e Projetos Sociais

Art. 11°.  A Comissão Julgadora, será dividida em duplas que irão proceder a entrevista
presencial, aos aspirantes do prêmio com melhor pontuação no questionário, a fim de
realizar eventuais verificações que julgar oportunas.

Parágrafo  Único:  Se  os  fatos  relatados  não  puderem  ser  comprovados  ou  se  for
constatado não serem verdadeiros, o candidato será automaticamente desclassificado,
sendo desnecessária qualquer notificação acerca.

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS

Art. 12°.  A decisão da Comissão Julgadora sobre a escolha dos aspirantes ao prêmio
serão  tomadas  por  contagem dos  pontos  no  questionário,  classificando  os  primeiros
colocados de cada categoria, que ingressarão na fase de entrevistas presenciais, que
serão realizadas em datas e locais a serem definidos oportunamente no mês de Outubro
de 2019.

Parágrafo Primeiro: A pontuação da avaliação será feita através da soma das notas de
cada avaliador (caso pontuação máxima, totaliza 100 pontos) e dividida pelo número de
avaliadores, ou seja, a pontuação total resultará de uma média aritmética.

Parágrafo Segundo: Outras situações não previstas no regulamento ficarão a cargo do
Presidente da Comissão Julgadora.

Art. 13°.  O resultado do julgamento e a entrega do(s) prêmio(s) serão apresentados no
dia 24 de novembro de 2020, na Prefeitura Municipal de Caxias do Sul.

Parágrafo Segundo: Os premiados serão informados do resultado no ato da premiação.

Parágrafo Terceiro:  Fica proibida a divulgação antecipada dos resultados por parte da
Comissão Julgadora, membros das entidades proponentes e premiados.

Art. 14°.  Ficam os candidatos cientes da decisão da Comissão Julgadora. Não caberá
qualquer tipo de impugnação ou recurso administrativo ou judicial.

DA PREMIAÇÃO

Art.  15°.  Os  vencedores  do  Prêmio  Jovem  Talento  Empreendedor  serão  revelados
somente no dia do evento de entrega que acontecerá no dia 24 de Novembro de 2020.



Os  empreendedores  jovens  contemplados  nas  categorias  do  Prêmio  Jovem  Talento
Empreendedor – edição 2020, receberão:

1) Troféu confeccionado especialmente para a ocasião com a identificação da respectiva 
categoria;

Art.  16°.  O indicado  para  a  Menção  Honrosa  receberá  um troféu  por  seu  papel  de
estímulo ao empreendedorismo e será conhecido no ato de entrega da Premiação do
Prêmio Jovem Talento Empreendedor.

Parágrafo Único: A escolha deverá observar as qualidades de natureza moral e pessoal
que  fizeram  com  que  o  aspirante  tenha  se  destacado  no  estímulo  e  fomento  ao
empreendedorismo.

DO USO DA IMAGEM

Art.  17°.  Os  jovens  empreendedores  premiados  terão  seus  nomes  e  seus  cases
divulgados pelas entidades proponentes, por meio de seus canais de comunicação, para
motivar  seus  associados  a  seguirem  a  trajetória  do  empreendedorismo,  por  tempo
indeterminado.

Art. 18°.  No evento de entrega do Prêmio Jovem Talento Empreendedor 2020, haverá
espaço para os finalistas divulgarem o seu negócio, onde para cada empreendedor será
disponibilizada uma mesa.

Parágrafo  Único:  A  Comissão  Organizadora  informará  sobre  o  funcionamento  da
divulgação com antecedência.

Art.  19°.  Os premiados autorizam, através da Inscrição, as entidades proponentes do
prêmio, sem qualquer ônus e de forma gratuita, seja de natureza patrimonial ou moral, a
veicular,  divulgar  e  utilizar  por  quaisquer  meios,  o  inteiro  teor  dos  cases  e  imagens
utilizadas.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 20°.  As situações não previstas no presente regulamento, quando suscitadas pelas
entidades proponentes do prêmio e/ou pelos candidatos serão submetidas à Comissão
Julgadora que decidirá sobre as mesmas.

Art. 21°.  O Prêmio Jovem Talento Empreendedor – edição 2020 fará parte de uma das
ações da X Semana Municipal do Empreendedorismo de Caxias do Sul, conforme Lei
Municipal no 7.329 de 27 de julho de 2011.

Caxias do Sul, Outubro de 2020.

Realização

Prefeitura de Caxias do Sul
Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego 
Coordenadoria da Juventude



Apoio Institucional

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do RS – SEBRAE 
RS

Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL | Departamento CDL Jovem

Câmara de Indústria, Comércio e Serviços – CIC | Departamento CIC Jovem 

Sindicato do Comércio Varejista – SINDILOJAS | Departamento SINDILOJAS Jovem 

Acelera Serra

Associação das Empresas de Serviços Contábeis - SESCON | Departamento SESCON 
Jovem

Sindicato da Indústria da Construção Civil Caxias Sul – SINDUSCON | Departamento 
SINDUSCON Jovem
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