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SECRETARIA EXECUTIVA DE TRABALHO QUALIFICAÇÃO E
EMPREENDEDORISMO

EDITAL n. 01/2019
Seleção de Empreendedores e Microempresas
para participação do Processo de Incubação do

Projeto Incubadora Jaboatão Criativo

A Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes/PE por meio da Secretaria Executiva de
Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo – SETQE, no uso de suas atribuições legais, torna

público que se encontra aberto o Edital nº 01/2019 - que tem como objetivo o processo Seletivo
para Incubação de Empreendedores e Microempresas que estejam interessados em gerar ou

fortalecer negócios nas áreas de Tecnologia (Jogos Digitais e Aplicativos Digitais) e Moda, através
de processos inovadores e modelos de gestão consolidados, implementados na modalidade de

Incubação residente ou compartilhada.
1 – Sobre o Projeto

O Projeto “Incubadora Jaboatão Criativo”, objeto do Convênio de nº 813157/2014, com o Ministério

da Cultura, propõe oferecer infraestrutura adequada ao fomento da Inovação, além de capacitações

gerenciais e tecnológicas; consultorias em gestão de negócios e parcerias institucionais que

incentivem o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos incubados.

Nesse contexto, o Projeto está baseado no fomento à inovação e na forma estruturada e

sustentável para os empreendimentos incubados, sendo o processo de Incubação visto como uma

metodologia a ser aplicada, com abordagem do que há de mais recente em formação; além de fazer

com que os participantes conheçam e apliquem ferramentas relacionadas à análise e a solução de

problemas; elaboração e funcionalidade do produto; bem como sua aceitação pelo mercado e

projeção futura.

A “Incubadora Jaboatão Criativo” é um centro de incubação, treinamento, assessoria técnológica e

consultoria empresarial com o objetivo de criar, aperfeiçoar e potencializar as iniciativas

relacionadas ao Empreendedorismo e a Economia Criativa na cidade do Jaboatão dos Guararapes.

Trata-se de um ambiente onde ideias e projetos serão desenvolvidos, testados e validados, levando

em consideração questões como a viabilidade mercadológica, inovação e soluções, facilitando o

cotidiano das pessoas sem perder o foco na criatividade e no desenvolvimento empresarial.
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2 – Objetivo do Projeto
Oferecer suporte gerencial e tecnológico, com infraestrutura de ponta, para que novas empresas

sejam criadas no município do Jaboatão dos Guararapes, e se desenvolvam gerando Economia

Criativa.

2.1 – Objetivos Específicos

 Estimular o empreendedorismo criativo na cidade do Jaboatão dos Guararapes, visando

soluções inovadoras e sustentáveis;

 Ampliar a visão dos empreendedores no sentido de confrontá-los com as diversas

problemáticas e possiblidades de soluções, na constituição dos seus negócios, fomentando

a troca de ideias, através de formação gerencial e tecnológica, consultorias e intercâmbios

com parceiros;

 Fomentar e apoiar Arranjos Produtivos que tenham como foco a cultura da Inovação,

visando o aquecimento da economia no município do Jaboatão dos Guararapes.

3 – Espaços Disponibilizados para os Incubados

O Espaço dispõe de 10 (dez) espaços estruturados e equipados para atender aos objetivos

propostos no Projeto, conforme descrito abaixo:

Recepção
Espaço para recepcionar os empreendimentos e ou empreendedores, atender ligações, anotar

recados e receber visitas.

Sala Administrativa
Local que ficará a equipe técnica e administrativa para gerenciar as atividades e estrutura da

Incubadora.

Salas multiuso
Espaço para reuniões, encontros para articulações de ações e parcerias ou qualquer outra atividade

que necessite agrupar profissionais e empreendedores para tratar de negócios.
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Núcleo de criação
Local estruturado para uso dos empreendimentos em incubação. O espaço será destinado para a

construção e o debate coletivo de ideias.

Núcleo de coworking
Seguindo uma tendência mundial, esse núcleo será um espaço no qual profissionais independentes

da indústria criativa possam desenvolver suas atividades sem o isolamento do home office ou as

distrações de espaços públicos. Especialmente pensado para o trabalho autônomo, networking com

pessoas de diversas áreas e toda a estrutura para receber clientes.

Auditório
Espaço climatizado com 50 cadeiras escamoteáveis, destinado à realização de seminários,

workshops, simpósios, eventos, dentre outras atividades, equipado com telão, equipamento de som

e projetor multimídia.

Salas de Aula/Treinamento
Duas salas de treinamento estruturadas com 15 (quinze) cadeiras escamoteáveis, computador,

Datashow, quadro e tela de projeção.

Núcleo de Moda
Espaço estruturado com 13 (treze) máquinas de corte e costura, mesa de corte exclusiva para corte

de tecido, computador, quadro, Datashow e tela de projeção.

Núcleo Digital
02 (duas) salas estruturadas com 10 (Dez) computadores de última geração para atender o

mercado de aplicativos e jogos digitais, notebooks, quadro, Datashow e tela de projeção.

Café com ideias
Pequeno espaço gastronômico com o objetivo de atender a todos os que estiverem usando as

dependências da Incubadora e de atrair pessoas para conhecer o local, constituindo-se como um

ponto para fomentar o relacionamento e ampliar a rede de profissionais e empresários que

potencialmente poderão ser clientes da Incubadora.
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4 – Objetivo do edital:
a) O presente edital tem como objetivo ordenar o processo de prospecção, seleção e admissão de

empreendedores informais e microempresas formalizadas, que atuem no segmento de Tecnologia
(Jogos Digitais e Aplicativos Digitais) e Moda.

b) Selecionar Empreendedores e Microempresas caracterizadas como negócios, cuja atividade

principal represente solução para demandas do mercado em que atuam, ou minimização de um

problema social, ambiental ou empresarial, inclusive Associações e Cooperativas de Produção, para

participarem do Processo de Seleção para incubação, na Incubadora Jaboatão Criativo,

consequentemente gerando emprego e renda no município do Jaboatão dos Guararapes-PE.

5 – Conceitos: Para fins do presente edital denominam-se:
5.1 – Empreendedor Informal (pessoa física): negócio em fase de formalização.

5.1.1 – Da Formalização: O empreendedor terá 60 (sessenta) dias, após a assinatura do Contrato

com a Incubadora Jaboatão Criativo para sua Formalização, que deverá ser realizada com a sede

do empreendimento no município do Jaboatão dos Guararapes, podendo inclusive ser utilizado o

endereço da própria Incubadora como endereço da Matriz do Empreendimento.

5.2 – Microempresa (pessoa jurídica): negócio em desenvolvimento, devidamente formalizado,

com registro nos órgãos competentes. A Microempresa já formalizada em outro município e

selecionada para o processo de Incubação deverá abrir uma Filial no município do Jaboatão dos

Guararapes, podendo da mesma forma utilizar o endereço da própria Incubadora para abertura da

referida Filial. O microempresário poderá ainda transferir o endereço da matriz sediada em outro

município, para o endereço da Incubadora. O prazo tanto para a abertura da filial, como para a

transferência de endereço da Matriz para o município do Jaboatão dos Guararapes, também será

de até 60 (sessenta) dias, a contar da assinatura de contrato com a Incubadora Jaboatão Criativo.

5.3 – Incubação Residente: modalidade onde o empreendedor ou microempresa é instalado em

uma sala na Incubadora, recebendo o apoio técnico nas áreas de gestão, desenvolvimento pessoal,

tecnológico, mercado e financeiro; ficando incubado, por um período de até 12 (doze) meses. O

Contrato celebrado entre a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes (através da Incubadora

Jaboatão Criativo) e o empreendedor ou microempresa selecionada poderá ser prorrogado por igual

período (12 meses), sendo admitido o aditamento, hipótese que será analisada através de
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especificidades e de avaliações por parte da Secretaria Executiva de Trabalho, Qualificação e
Empreendedorismo– SETQE.

5.4 – Incubação Compartilhada: modalidade onde o empreendedor ou microempresa é instalado

em uma estação de trabalho, em sala compartilhada com outros incubados, recebendo apoio nas

áreas: tecnológica, desenvolvimento pessoal, gestão, financeira e mercado, ficando incubado por

até 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, sendo admitido o aditamento,

hipótese que será analisada através de especificidades e de avaliações por parte da Secretaria
Executiva de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo– SETQE.

6- Condições de Participação:
Poderão participar do presente Edital pessoas físicas e jurídicas cujas propostas se enquadrem no

objetivo (item 4) e estejam conforme os conceitos (item 5), deste Edital.

Poderão ainda participar do Edital para Incubação de Empreendedores e Microempresas, não só do

município do Jaboatão dos Guararapes, como de municípios circunvizinhos, nas condições abaixo:

 Empreendimentos ainda não formalizados do município do Jaboatão dos Guararapes:
Poderá utilizar o endereço da própria Incubadora para formalizar o empreendimento; o

empreendedor terá 60 (sessenta) dias para apresentar o protocolo de entrada no processo

de abertura do empreendimento, após assinatura do contrato com a Incubadora.

 Microempresas já formalizadas em outro município: Poderá igualmente utilizar o

endereço da própria Incubadora para a abertura de uma Filial. A microempresa terá 60

(sessenta) dias para apresentar o protocolo de entrada no processo de abertura da Filial, e

/ou transferência de endereço da matriz, após assinatura do contrato com a Incubadora.

7- Das inscrições: Período: 15 de maio a 03 de junho de 2019.

Inscrição através do site:

O preenchimento da ficha de inscrição poderá ser realizado através dos sites: jaboatao.pe.gov.br;

trabalho.jaboatao.pe.gov.br; e unifg.edu.br, sendo anexados os documentos necessários e
obrigatórios (subitem 7.1), e o Plano de Negócio Simplificado, devidamente preenchido
constante do Anexo II deste Edital.
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Inscrição Presencial:

O preenchimento da ficha inscrição deverá ser realizado com a entrega de cópias dos documentos

necessários e obrigatórios (subitem 7.1), e o Plano de Negócio Simplificado, devidamente
preenchido constante do Anexo II deste Edital, presencialmente na sede da Incubadora Jaboatão

Criativo no endereço e horário descritos abaixo:

Endereço: Rua Coronel Francisco Galvão, nº 769 - Piedade, município do Jaboatão dos

Guararapes-PE,

Horário: das 09 horas às 13 horas – de segunda a sexta feira.
Os interessados poderão ainda receber mais informações para participação e preenchimento das

propostas através de:

Telefone (81) 99508-8464 (horário comercial).
E-mail: economiacriativa@jaboatao.pe.gov.br

7.1- Documentos a serem anexados no momento da Inscrição (através dos sites ou de forma
presencial): Os documentos necessários e obrigatórios para seleção do empreendedor e da

microempresa são:

 Empreendedor Informal (Pessoa física): Documentos pessoais: RG, CPF e comprovante

de residência; anexados no site no ato da inscrição, ou entrega da cópia quando da inscrição

presencial.

 Microempresa Formalizada (Pessoa Jurídica): CNPJ, inscrição estadual e municipal,

contrato social e documentos pessoais dos representantes legais da microempresa (RG, CPF

e comprovante de residência); anexados no site no ato da inscrição, ou entrega da cópia

quando da inscrição presencial.

8 – Das vagas disponíveis
Serão disponibilizadas até 20 vagas, para acomodação de empreendedores e/ou microempresas

das áreas de Tecnologia (Jogos Digitais e Aplicativos Digitais) e Moda.

9 – Prazo de Incubação
Prazo de 12 (doze) meses prorrogável por igual período, totalizando no máximo 24 (vinte e quatro)

meses de Incubação do Empreendimento.
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10 – Do processo de seleção:
Fase I - Análise Documental
Análise da documentação e do Plano de Negócio Simplificado, entregue pelo Empreendedor e/ou

Microempresa candidata; sendo neste momento observada a Ideia de Negócio comentada no
Plano de Negócio, visando contemplar as melhores ideias apresentadas, mesmo que seja em um

segundo momento, e caso as melhores ideias não sejam representadas pelos melhores projetos;

não alcançando dessa forma as notas adequadas quando da avaliação dos critérios. Ou seja, a

intenção é não excluir ideias, e sim possibilitar novas oportunidades para os potenciais

empreendedores e/ ou empresas.

A aprovação das propostas dependerá do número de vagas disponíveis na incubadora e da

classificação final. Propostas aprovadas e não selecionadas neste primeiro momento, poderão

aguardar vaga em escala descendente de pontuação, a fim de serem chamadas conforme

disponibilidade.

Fase II – Julgamento e Apresentação da Proposta
a) Do-Julgamento:

As propostas apresentadas serão julgadas conforme critérios definidos no Item 11 deste

Edital, com observação da pontuação constante no quadro apresentado no mesmo item.

b) Da-apresentação:
Os 30 (trinta) proponentes que tiverem seus Planos de Negócio aprovados na Fase
Documental, com as maiores notas no Julgamento dos Critérios, farão as

apresentações de suas Propostas à Comissão Avaliadora, sendo obrigatória a defesa da

proposta pelo Proponente - O próprio Empreendedor inscrito; ou representante legal

constante no Ato Constitutivo da Empresa. Neste momento será avaliado o Perfil

Empreendedor e a Capacidade de Gestão do Empreendimento.

11. Critérios para avaliação durante o processo de seleção:
A. Potencial mercadológico e viabilidade técnica,
B. Potencial econômico e financeiro do negócio;
C. Capacidade Produtiva (Mensal/ Anual);
D. Grau de inovação dos produtos, processos ou serviços a serem ofertados;

E. Potencial de geração de emprego e renda no município do Jaboatão dos Guararapes.
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Critério de Análise e Julgamento Nota Peso
Nota
Máxima

Potencial mercadológico e viabilidade técnica 1 a 5 5 25

Potencial econômico e financeiro do negócio 1 a 5 5 25

Capacidade Produtiva (Mensal/ Anual) 1 a 5 4 20

Grau de inovação dos produtos, processos ou serviços a serem ofertados 1 a 5 3 15

Potencialidade de geração de emprego e renda no Município do Jaboatão dos

Guararapes 1 a 5 3 15

Nota de esclarecimento:
Será considerado apto e aprovado, pela comissão julgadora, o empreendimento que atingir no

mínimo 60 % da nota máxima.

12 – Período de Realização do Processo de Seleção - De Maio a Junho/2019.

Período de inscrição com Entrega do Plano de Negócio Simplificado e dos documentos

exigidos no item 7. subitem 7.1

De 15/05 a

03/06

Fase I– Análise Documental

Análise do Plano de Negócio Simplificado e da Documentação entregue.

De 04 à

07/06/2019

Fase II- Julgamento das Propostas

Julgamento das Propostas pela Banca com apresentação dos 30 primeiros colocados na

fase de Julgamento do Plano de Negócio Simplificado.

De 10 à

13/06/2019

Divulgação dos resultados das avaliações realizadas. Dia 15/06/2019

Lançamento do Projeto com a participação dos empreendedores e microempresas

selecionadas. Dia 19/06/2019

13 – Recursos Administrativos:

O candidato poderá contestar apenas a reprovação pela Banca Julgadora por meio de recurso

entregue na sede da Incubadora Jaboatão Criativo no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da
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publicação do resultado de aprovação pelo Colegiado, contrapondo o motivo do indeferimento, não

incluindo fatos novos (supervenientes à decisão).

O resultado da análise dos recursos será publicado no Diário Oficial do Município.

14 – Das disposições finais:

14.1 – As propostas não aprovadas ficarão à disposição dos proponentes na Secretaria da

Incubadora e poderão ser resgatadas em horário comercial, de segunda a sexta por 60(sessenta)

dias após a divulgação dos resultados. Após o período de guarda, os documentos serão destruídos.

14.2 – Todas as informações recebidas dos proponentes serão tratadas como confidenciais.
14.3 – O número de aprovados poderá ser igual ou superior ao número de vagas disponíveis, no

período da seleção, pois poderão ser chamados, caso haja disponibilidade de novas vagas durante

a validade do resultado deste edital.

14.4 – A comissão avaliadora é soberana em suas decisões e será composta por no mínimo 3 (três),

e no máximo 5 (cinco) membros de notório saber, integrantes do poder público, de entidades e

instituições da sociedade civil, cabendo à mesma definir o resultado sobre classificação ou

eliminação das propostas selecionadas.

14.5 – O resultado final do edital, com os nomes dos proponentes aprovados será publicado no

Diário Oficial do Município, nos sites: jaboatao.pe.gov.br; trabalho.jaboatao.pe.gov.br; e unifg.edu.br;
e afixado tanto na sede da Incubadora, como nas dependências da UniFG - Centro Universitário dos

Guararapes.

14.6 – A apresentação da proposta implicará na aceitação de todas as exigências regulamentares

deste edital.

14.7 – A SETQE por meio da Assessoria Jurídica do município poderá, a qualquer tempo, revogar

ou anular o presente edital, no todo ou em parte, sem que isso implique o direito à indenização ou à

reclamação de qualquer natureza.

14.8 – Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Executiva de Trabalho, Qualificação e

Empreendedorismo – SETQE da Prefeitura Municipal do Jaboatão dos Guararapes.

Jaboatão dos Guararapes, 13 de maio de 2019.

Eugênio Daniel de Melo Pessoa Leite
Secretário Executivo de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo
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ANEXO I
MODELOS DE FICHAS DE INSCRIÇÃO

Modelo 01: Pessoa Física (Empreendedor)

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DE INCUBAÇÃO nº 0001/2019

“INCUBADORA JABOATÃO CRIATIVO”

PESSOA FÍSICA (EMPREENDEDOR)

Data:

Nome do Candidato Representante Principal:

Telefones: E-mail:

Endereço:

Complemento: UF:

CPF: RG/Org. Exp:

Caso o candidato pretenda desenvolver o negócio com potenciais sócios, preencha os
campos abaixo:

Nome do Candidato 02:

Telefones: E-mail:

Endereço:

Complemento: Cidade-UF:

CPF: RG/Org. Exp:

Nome do Candidato 03:

Telefones: E-mail:
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Endereço:

Complemento: Cidade-UF: Complemento: Cidade-UF:

CPF: RG/Org. Exp:

Como ficou sabendo do Edital de Incubação?

( ) Sites ( ) Indicação ( ) Redes Sociais ( ) Outros

Atendente:

Obs: Inscrições realizadas online receberão o protocolo de confirmação de inscrição
via e-mail.

DOCUMENTOS ENTREGUES:

( ) Cópia do RG ( ) Cópia do CPF ( ) Cópia do Comprovante de Residência

( ) Plano de Negócio Preenchido
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nome do Candidato:

Atesto o recebimento da ficha de inscrição, bem como de todos os documentos solicitados
devidamente preenchidos, para participação do processo de seleção de empreendedores da
Incubadora Jaboatão Criativo, referente ao Edital de nº 01/2019.

Jaboatão dos Guararapes, ___, de ___________________, de 2019.

Assinatura do Atendente:
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Modelo 02: Pessoa Jurídica (Microempresa)

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO EDITAL DE INCUBAÇÃO nº 0001/2019

“INCUBADORA JABOATÃO CRIATIVO”

PESSOA JURÍDICA (MICROEMPRESA)

Data:

Razão Social:

Nome de Fantasia:

CNPJ: Insc. Estadual: Insc. Municipal:

Endereço:

Complemento: UF:

Área de Atuação: ( )indústria ( )Comercio ( ) Serviço

Ramo de atividade:

Nome Sócio Representante Legal:

Telefones: E-mail:

CPF: RG/Org. Exp:

Nome do sócio 2:

Telefones: E-mail:

CPF: RG/Org. Exp:

Nome do sócio 3:

Telefones: E-mail:

CPF: RG/Org. Exp:
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Nome do sócio 4:

Telefones: E-mail:

CPF: RG/Org. Exp:

Como ficou sabendo do Edital de Incubação?

( ) Sites ( ) Indicação ( ) Redes Sociais ( ) Outros

Atendente:

Obs: Inscrições realizadas online receberão o protocolo de confirmação de inscrição
via e-mail.

DOCUMENTOS ENTREGUES:

( ) Cópia do RG dos Sócios

( ) Cópia do CPF dos Sócios

( ) Cópia do Comprovante de Residência dos Sócios

( ) Cópia do Cartão CNPJ

( ) Cópia do Contrato Social

( ) Cópia do Cartão de Inscrição Municipal

( ) Cópia do Cartão de Inscrição Estadual

( ) Plano de Negócio Preenchido
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COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO

Nome da Microempresa:

Atesto o recebimento da ficha de inscrição, bem como de todos os documentos solicitados
devidamente preenchidos, para participação do processo de seleção de microempresas da
Incubadora Jaboatão Criativo, referente ao Edital de nº 01/2019.

Jaboatão dos Guararapes, ___, de ___________________, de 2019.

Assinatura do Atendente:

ANEXO II
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MODELO DE PROPOSTA
PLANO DE NEGÓCIO SIMPLIFICADO

Prezado Candidato,

Este roteiro tem por finalidade orientá-lo para a elaboração da proposta para a etapa de seleção,

considerando as dimensões técnicas, econômico-financeiras, mercadológicas e gerenciais do

projeto. Você deve fornecer o máximo de informações sobre cada item do roteiro, podendo

incorporar outros aspectos não abordados e que julgue serem relevantes para uma melhor

avaliação da proposta.

IDENTIFICAÇÃO DA PROPOSTA:

1. Nome da empresa ou identificação da proposta e/ou marca e identificação do produto e/ou

serviço:

2. Identificação do(s) proponente(s) e responsabilidades no projeto (identificar todos os

proponentes/sócios):

Nome:

Endereço:

Complemento CEP:

RG:

CPF:

Telefone:

E-mail:

3- Descrever o tipo de sistema:
Empresa a ser constituída por pessoa(s) física(s): Sim ( ) Não ( )

Empresa já constituída: Sim ( ) Não ( )
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4 – Área de Atuação:
Descrever os produtos/serviços que serão fornecidos pela empresa (qual é o seu negócio?)

5- Inovação Tecnológica:
Descrever o grau de inovação tecnológica do produto/serviço (qual a inovação do seu

empreendimento, produto ou serviço? O que ele tem de diferente para oferecer ao mercado

consumidor?

6 – Estágio de Desenvolvimento:
Qual o estágio de desenvolvimento de seu produto/processo/serviço técnico, protótipo/piloto ou

completo?

7 – Descrever o(s) processo(s) produtivo(s):

8 – Características do mercado:
Descrição do mercado potencial para os produtos/serviços, demanda, tendências do mercado,

empresas concorrentes, fornecedores:

9 – Vantagens sobre a concorrência:
Descrever a vantagem competitiva, que seus produtos/serviços oferecem sobre os concorrentes

(qual o diferencial de mercado?):

10 – Disponibilidade de recursos financeiros:
Descrever a disponibilidade ou não de recursos financeiros para a implantação da empresa, e seu

funcionamento num horizonte de um ano:

11 – Investimentos Necessários:
Descrever os principais investimentos para o início das atividades (equipamentos necessários,

capital de giro, custos com funcionários, legalização, etc)

12 – Capacidade gerencial:
Descrever a capacidade e/ou experiência gerencial.
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ANEXO III

Cronograma de Execução da Fase Pré- Incubação
Consultorias- Orientação Empresarial
Obs.: As Consultorias serão realizadas sempre no período da tarde, pelo Parceiro UNIFG –
Centro Universitário dos Guararapes.

Consultoria de
Gestão
Empresarial e
Financeira

Carga horária: 50h

Programa:

- Planejamento estratégico

- Desenvolvimento de plano de negócio

- Auxílio às atividades e processos administrativos

organizacionais

- Consultoria financeira e análise de mercado

- Elaboração de cenários e projeções, diagnóstico de estrutura

de capital e identificação de alternativas de capital

- Captação de recursos

- Reestruturação financeira empresarial

Previsão:
Junho e Julho

25 a 28/06

01 a 10/07

Consultoria de
Marketing

Carga horária: 50h

Programa:

-Branding (planejamento e construção de marcas)

- Planejamento e estratégias de marketing e vendas

- Gestão de Marketing

- Inteligência de mercado

- Marketing digital

Previsão:
Julho e Agosto

22 a 31/07

01 a 06/08

Consultoria
Jurídica

Carga horária: 50h

Programa:

- Processos administrativos

- Estruturação societária e associativa

- Elaboração e revisão de documentos jurídicos

- Propriedade intelectual, direitos autorais, marcas e patentes

Previsão:
Agosto

12 a 28/08
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