
REGULAMENTO – PRÊMIO JOVEM TALENTO EMPREENDEDOR 2022

JUSTIFICATIVA

Art. 1º. O Prêmio Jovem Talento Empreendedor – edição 2022 – 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 FSG, IFRS, UERGS,
UNIFTEC, UCS, Acelera Serra, AJE, CDL Jovem, CIC Jovem, MICROEMPA Jovem, Polo
da Moda, SEGH Jovem, SESCON Jovem, Sindicato Rural Patronal de Caxias do Sul,
SINDILOJAS Jovem, SINDUSCON Jovem, SIMPÁS Jovem, SEBRAE RS e Trino Polo.

O objetivo deste prêmio é incentivar, valorizar e reconhecer jovens empreendedores do
Município de Caxias do Sul.

DO PÚBLICO-ALVO

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

DAS CATEGORIAS e da MENÇÃO HONROSA

Art. 3º. No Prêmio Jovem Talento Empreendedor - Edição 2022 - serão concedidos 5
(cinco) prêmios a empreendedores que atendam aos critérios estabelecidos neste
regulamento. Ficam assim divididos nas categorias:

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

§ 1º Haverá 1 (uma) Menção Honrosa concedida a uma personalidade empreendedora,
reconhecida como referência para as entidades no Município. A indicação desta menção
será feita pelas entidades: Acelera Serra, AJE, CDL Jovem, CIC Jovem, MICROEMPA
Jovem, Polo da Moda, SEGH Jovem, SESCON Jovem, SINDILOJAS Jovem,
SINDUSCON Jovem, SIMPLAS Jovem.

§ 2º Haverá 1 (um) prêmio concedido por voto popular. Todos os três finalistas das cinco
categorias concorrem a esse prêmio.

§ 3º Caso não haja inscritos em alguma categoria, ou as inscrições não forem aceitas, ou
ainda, que nenhum inscrito alcance os critérios de avaliação, a categoria não será
premiada.

§ 4º No caso de mais de uma atividade desempenhada pelo participante, a inscrição
deverá ser feita a partir da atividade principal realizada pela empresa.

§ 5º A inscrição de jovens Produtores Rurais, aspirantes a categoria do Agronegócio,
poderá ser realizada através do número do CPF.



DAS INSCRIÇÕES

Art. 4º. A participação como concorrente ao Prêmio Jovem Talento Empreendedor –
edição 2022 – será realizada através do cumprimento das seguintes etapas:

1) Preenchimento de um questionário, fornecido pela Comissão Organizadora, através do
Google Forms. O link estará disponível no site da Prefeitura de Caxias do Sul, além de ser
divulgado via redes sociais, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp e nas entidades
apoiadoras e avaliadoras do evento.

2) Os aspirantes ao Prêmio que forem selecionados na primeira etapa – preenchimento do
questionário completo e avaliado pela Comissão Avaliadora – passam para a segunda
fase que consiste na entrevista presencial em visita técnica da Comissão Avaliadora,
composta por membros da Comissão Organizadora.

3) As inscrições deverão ser realizadas a partir das 17h (horário de Brasília) do dia 25 de
julho de 2022 até às 23h59min (horário de Brasília) do dia 28 de agosto de 2022.

Parágrafo Único Não serão considerados válidos questionários que estiverem
incompletos.

Art. 5º. Será permitida a inscrição em apenas uma das categorias do Prêmio Jovem
Talento Empreendedor.

Art. 6º. Poderão participar jovens empreendedores inscritos em outras edições da
premiação.

Art. 7º. Não serão aceitas inscrições de jovens empreendedores ganhadores do primeiro
lugar em outras edições, mesmo que a categoria seja outra.

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

§ 1º A inscrição é inteiramente gratuita.

DA AVALIAÇÃO E DA COMISSÃO AVALIADORA

Art. 9º. Para a avaliação dos inscritos será formada uma Comissão Avaliadora, composta
por membros de instituições de ensino superior de Caxias do Sul, que serão convidadas a
indicar 2 (dois) representantes de cada entidade para participação do processo de
avaliação de forma voluntária, com disponibilidade para realizar as visitas técnicas aos
empreendedores selecionados, que consistem nas entrevistas presenciais.

§ 1º Os indicados para compor a Comissão Avaliadora deverão escolher 1 (um) membro
para ser o Presidente da Comissão, por maioria simples de votos.

§ 2º O acompanhamento do trabalho da Comissão Avaliadora será realizado pela
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego.



Art. 10º. Os requisitos de avaliação da Comissão Avaliadora, em relação aos inscritos,
deverão se basear nos itens preenchidos no questionário de inscrição e visita técnica,
com foco nos seguintes critérios, que também serão utilizados em caso de empate entre
os concorrentes:

1. Propósito organizacional;
2. Atuação do jovem empreendedor (proprietário e/ou sócio) do negócio;
3. Visão do produto ou serviço prestado;
4. Planejamento do negócio;
5. Infraestrutura do negócio;
6. Processo de controle de produção ou da prestação do serviço;
7. Relacionamento com o cliente;
8. Utilização de sites ou mídias sociais;
9. Busca de oportunidades;
10. Iniciativa;
11. Resolução de problemas;
12. Exigência em qualidade;
13. Sustentabilidade e envolvimento com a comunidade;
14. Práticas inovadoras.

Art. 11º. A Comissão Avaliadora será dividida em duplas para a visita técnica aos
aspirantes do prêmio com melhor pontuação no questionário. O candidato avaliado não
poderá ser da mesma instituição do Avaliador.

Parágrafo Único: Se os fatos relatados na entrevista e/ou no questionário não puderem
ser comprovados, ou se for constatado não serem verídicos, o candidato será
automaticamente desclassificado, sendo desnecessária qualquer notificação acerca.

CRITÉRIOS PARA PONTUAÇÃO DOS CANDIDATOS

Art. 12º. A decisão da Comissão Avaliadora sobre a escolha dos aspirantes ao prêmio
será tomada por contagem dos pontos no questionário, classificando os 3 (três) finalistas
de cada categoria, que ingressarão na fase de visitas técnicas para a entrevista
presencial, as quais serão realizadas conforme cronograma no final do Regulamento.

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

DO VOTO POPULAR

Art. 13º. Concorrerão ao PJTE 2022, na categoria voto popular, o aspirante ao Prêmio
que for selecionado na primeira etapa – contagem dos pontos do questionário e
classificado entre os 3 (três) finalistas de cada categoria. Estes serão divulgados no site
da Prefeitura de Caxias do Sul, meios de comunicação local, redes sociais, pelo aplicativo
de mensagens WhatsApp e nas entidades apoiadoras e avaliadoras do PJTE 2022.

Art. 14º. A votação popular será feita online, através de um formulário criado pela
Comissão Avaliadora e Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e



Emprego, que estará disponível no site da prefeitura. Para a votação, será contabilizado
apenas um voto por e-mail. A divulgação será feita no site da Prefeitura de Caxias do Sul,
nas entidades apoiadoras e avaliadoras do PJTE 2022.

§ 1º Outras situações não previstas no regulamento ficarão a cargo do Presidente da
Comissão Avaliadora.

§ 2º O primeiro lugar em cada categoria, bem como o primeiro lugar pelo voto popular; o
segundo colocado de cada categoria; e a Menção Honrosa, serão divulgados na Sessão
Solene de premiação, que ocorrerá no dia 05 de novembro de 2022.

§ 3º Fica proibida a divulgação antecipada dos resultados por parte da Comissão
Avaliadora, membros das entidades proponentes e Secretaria Municipal do
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego.

Art. 15º. A decisão da Comissão Avaliadora é soberana e não caberá qualquer tipo de
impugnação ou recurso administrativo ou judicial sobre ela.

DA DIVULGAÇÃO E DA PREMIAÇÃO

Art. 16º. Os vencedores do Prêmio Jovem Talento Empreendedor 2022 serão revelados
no dia da Sessão Solene de entrega, que acontecerá no dia 05 de novembro de 2022. Os
jovens empreendedores contemplados em primeiro lugar nas categorias do Prêmio Jovem
Talento Empreendedor – edição 2022, receberão:

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

b) 3 (três) meses de associação no TecnoUCS com mentoria em projeto de inovação para
a empresa (gratuito).

c) 40% (quarenta) de desconto no valor total do Curso EMPRETEC - O Empretec é o
principal programa de formação de empreendedores no mundo, um seminário intensivo
criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), promovido em 40 países e que no
Brasil é exclusivo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do
Estado do RS / SEBRAE RS.

Os jovens empreendedores contemplados em segundo lugar nas categorias do Prêmio
Jovem Talento Empreendedor – edição 2022, receberão:

a) Um Certificado de Destaque;

b) 3 (três) meses de associação no TecnoUCS com mentoria em projeto de inovação para

a empresa (gratuito).

Art 17º. Todos os jovens empreendedores finalistas conforme Regulamento PJTE 2022,
receberão um certificado de participação.

Art 18º. Uma Menção Honrosa – placa - a uma personalidade empreendedora,
reconhecida como referência para as entidades no Município.



Parágrafo Único: A escolha da personalidade para o recebimento da Menção Honrosa
deverá observar as qualidades de natureza moral e pessoal que fizeram com que tenha
se destacado no estímulo e fomento ao empreendedorismo no nosso município.

DO USO DA IMAGEM

Art. 19º. Os jovens empreendedores premiados poderão ter seus nomes e seus cases
divulgados pela Prefeitura de Caxias do Sul e pelas entidades proponentes, por meio de
seus canais de comunicação, para motivar seus associados a seguirem a trajetória do
empreendedorismo, por tempo indeterminado.

Art. 20º. 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 dos
participantes.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 21º. As situações não previstas no presente regulamento, quando suscitadas pelas
entidades proponentes do prêmio e/ou pelos candidatos serão submetidas à Comissão
Avaliadora que decidirá sobre as mesmas e não serão passíveis de recurso ou qualquer
tipo de revisão.

Caxias do Sul, 25 de novembro de 2022

ANEXO I

1. Divulgação: 23/07/2022 a 24/07/2022

2. Inscrição De 25/07/2022 a 28/08/2022

3. Homologação das Inscrições: 29/08/2022

4. Divulgação dos classificados 2ª etapa: 14/09/2022

5. Votação Popular De 14/09/2022 a 24/10/2022

6. Visita Técnica De 14/09/22 até 24/10/2022

7. Divulgação dos Finalistas – Premiação: 05 de novembro de 2022



Realização

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

Apoio Institucional

Acelera Serra
AJE – Associação Jovens Empreendedores de Caxias do Sul
CDL Jovem
CIC Jovem
FSG - Faculdade da Serra Gaúcha
IFRS - Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do RS
MICROEMPA Jovem
Polo da Moda
SESCON Jovem
SEBRAE RS - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado do RS
SEGH Jovem
SINDUSCON Jovem
SINDILOJAS Jovem
SIMPLAS Jovem
Sindicato Rural
Trino Polo
UERGS - Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
UNIFTEC
UCS – Universidade de Caxias do Sul


