ACELERA MGTI
CHAMADA - 011/2015
SELEÇÃO DE EMPRESAS INOVADORAS DE BASE TECNOLÓGICA

O ACELERA MGTI - gerido pela FUMSOFT - SOCIEDADE MINEIRA DE SOFTWARE - dentro do
contexto do MGTI - programa estruturador de TI de Minas Gerais - torna público que se encontra
aberto o processo seletivo para empresas de base tecnológica e convida os interessados a
apresentarem suas propostas de acordo com as condições estipuladas nesta chamada.

1
1.1

OBJETO
Selecionar e apoiar empresas inovadoras de base tecnológica com produtos, processos ou
serviços em fase de tração comercial e dar a elas o suporte necessário para o seu
desenvolvimento e maturação, assegurando um nível mais elevado de sobrevivência em um
mercado cada vez mais competitivo.

2

CONCEITO

Para fins deste Edital, denomina-se:
2.1

Base Tecnológica: Conjunto de atividades relacionadas com a área de Tecnologia da
Informação (TI) cujo produto, processo ou serviço, seja de caráter inovador.

3
3.1

4
4.1

VAGAS
Serão oferecidas vagas para até 10 empresas.

CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
Somente pessoas jurídicas de base tecnológica cujas atividades estejam relacionadas a
área de TI – Tecnologia da Informação.

4.2

Os candidatos não poderão participar com mais de um empreendimento.

4.3

Empresas que já estejam faturando ou com perspectivas claras de comercialização quando
da apresentação da proposta.

4.4

Que pelo menos 1 (um) dos sócios da empresa, demonstre capacitação técnica ou

experiência compatível com o projeto proposto.
5
5.1

PROCEDIMENTOS PARA INSCRIÇÃO
A inscrição será efetuada na Plataforma FundaCity por meio do formulário PRE (Projeto
Resumido do Empreendimento) no endereço eletrônico http://www.fundacity.com/aceleramgti/apply/479 até as 23 horas do dia 15 de dezembro de 2015.

5.2

Não serão aceitas inscrições que não apresentarem o formulário do PRE (Projeto Resumido
do Empreendimento totalmente preenchido, conforme item 5.1.

5.3

6
6.1

Esta chamada está disponível no endereço eletrônico: www.aceleramgti.com.br

AVALIAÇÃO DOS EMPREENDIMENTOS
Todo o processo seletivo será conduzido por uma Comissão Julgadora, com expertise em
avaliação de novos negócios de base tecnológica, especialmente designada pela Fumsoft,
gestora do Acelera MGTI, em 2 etapas, a saber:
a) Pré-Seleção.
b) Defesa do Pitch.

7

CALENDÁRIO DO PROCESSO SELETIVO

Etapa
Aplicação do PRE (Projeto Resumido do Empreendimento) na
plataforma FundaCity

Data Limite
15 de dezembro de 2015

Pré-Seleção: Divulgação do resultado preliminar

11 de janeiro de 2016

Defesa do Pitch para Comissão Julgadora

13 de janeiro de 2016

Divulgação do Resultado Final

15 de janeiro de 2016

Trâmites contratuais

22 de janeiro 2016

Integração ao ambiente do Acelera MGTI

25 de janeiro 2016

Início do Programa

26 de janeiro 2016

8
8.1

BENEFÍCIOS OFERECIDOS
Investimento econômico em 06 meses que pode acumular um total de R$ 65.000,00
(sessenta e cinco mil reais).

8.2

Consultorias em tecnologia, gestão, mercado e capital.

8.3

Coaching para empreendedores.

Capacitação em tecnologia, gestão, mercado e capital.
8.4

Associação à Fumsoft e Assespro MG - categoria básica.

8.5

Parcerias:


Amazon AWS - 6 meses.



Send Grid - 6 meses.



Conta Azul - 6 meses.



RD Station - 20% desconto.

8.6

Networking com mais de 300 empresas de base tecnológica.

8.7

Acesso a mentores.

8.8

Acesso a investidores.

8.9

Sessões de Lessons Learned.

8.10 Acesso à Plataforma de CrowdEquity.
8.11 Acesso a fontes de subvenção.
8.12 Participação em Demoday.
8.13 Facilities:



Ambiente moderno e climatizado.



Link dedicado de Internet.



Café Bar.



Pool de impressão.



Salas de reunião



Recepção com secretaria bilíngue.



Espaço reservado para Skype.



Localização privilegiada.



Auditório.

9
9.1

CONTRAPARTIDA DAS EMPRESAS
Como contrapartida aos benefícios oferecidos pelo programa, a empresa selecionada fará
um investimento mensal no valor de R$600,00 (seiscentos reais). Neste valor, está
considerado uma equipe de até 6 pessoas por empresa.

10 CONFIDENCIALIDADE
10.1 Todas as informações recebidas das empresas candidatas serão tratadas como

confidenciais.

11 OUTRAS INFORMAÇÕES
11.1 Informações complementares poderão ser obtidas nos e-mails:

daisy.melo@aceleramgti.com,ou
paulo.campelo@aceleramgti.comou
empreendedorismo@aceleramgti.com.

