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EDITAL Nº 02/2020
SELEÇÃO DE EMPRESAS CLIENTES NO PROJETO AJUDAÍ
A Diretoria Acadêmica do Centro Universitário UNDB, por meio do Núcleo de Pesquisa e Extensão,
da Coordenação do curso de Administração e da Coordenação do Projeto de Pesquisa e Extensão
“Ajudaí”, realiza por meio do presente Edital o recrutamento e, posterior, seleção de empresas
interessadas em se tornarem clientes do projeto Ajudaí, nos termos abaixo dispostos.
I. APRESENTAÇÃO DO PROJETO AJUDAÍ
O projeto de Pesquisa e Extensão Ajudaí objetiva oferecer consultoria especializada para micro e
pequenas empresas maranhenses em meio ao fenômeno de crise provocado pela disseminação do vírus
COVID-19. O Ajudaí é composto por uma equipe de discentes e docentes do Centro Universitário
UNDB qualificados e orientados a maximizar a performance das micro e pequenas empresas clientes
por meio do aperfeiçoamento e implementação de processos e ferramentas de gestão. Ressalta-se,
ainda, que projeto não infere custos, investimentos, aportes e/ou ajudas financeiras às empresas
clientes.
II. PERFIL DAS EMPRESAS CLIENTES DO AJUDAÍ
As empresas clientes que serão beneficiadas pelo Ajudaí devem estar inseridas conforme o perfil
abaixo:





Microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte ou profissionais
autônomos, nos termos das Leis Complementares nº 128/2008 e nº 123/2006;
Atuantes no estado do Maranhão, capital ou interior;
Atuantes em um dos segmentos econômicos: Indústria, Serviços, Comércio (atacado e varejo),
Tecnologia da Informação, Alimentos e Bebidas ou Artes, Cultura e Turismo;
Dispostas a aprender e realizar trocas de informações e conhecimentos com os participantes do
Ajudaí.

III. SELEÇÃO DAS EMPRESAS CLIENTES DO AJUDAÍ
A seleção das empresas clientes do Ajudaí será realizada por meio de duas etapas: Preenchimento do
Formulário de Inscrição e Análise das Competências Empreendedoras. Serão selecionadas 35 empresas
clientes para que possam participar do Ajudaí. São características das etapas de seleção das empresas
clientes:
a) Preenchimento do Formulário de Inscrição:





O Formulário de Inscrição deve ser preenchido por completo;
As empresas candidatas que relataram inverdades serão, automaticamente, excluídas do
processo de seleção objeto deste edital;
As empresas candidatas receberão um e-mail de confirmação de inscrição em um prazo de até
3 dias úteis após o preenchimento do respectivo formulário;
O
Formulário
de
Inscrição
pode
ser
acessado
por
meio
do
link:
https://forms.gle/obLdjEgx7giH1sch7.
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b) Análise das Competências Empreendedoras:





As empresas candidatas serão avaliadas com base nas competências empreendedoras que as
respectivas possuem;
A avaliação das competências será realizada com base nas respostas do Formulário de Inscrição
(etapa a);
As competências empreendedoras avaliadas serão: Abertura a inovação, perfil dos empresários
e desafios enfrentados durante a crise do COVID-19;
As empresas candidatas receberão a avaliação da análise das competências empreendedoras por
e-mail.

IV. CARACTERÍSTICAS DAS CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS
São características das consultorias especializadas oferecidas pelo Ajudaí;






Sem custos às empresas clientes;
Realizadas pelos discentes do Centro Universitário UNDB, com supervisão constante dos
docentes da mesma IES;
Será dividida em cinco etapas: diagnóstico, ideação, prototipação, implementação e
acompanhamento de implementação;
As consultorias especializadas iniciarão à medida em que as empresas clientes forem
selecionadas;
As consultorias ocorrerão em prazo e canal definidos pela Coordenação do Ajudaí, em parceria
com as empresas clientes.

V. CRONOGRAMA
O Edital nº 02/2020 do projeto de Ajudaí seguirá o edital abaixo:
ETAPA
Divulgação do Edital
Preenchimento do Formulário de Inscrição
Análise de Competências Empreendedoras
Início das consultorias especializadas

INÍCIO

FIM
13/05/2020

13/05/2020
13/05/2020
13/05/2020

12/06/2020
19/06/2020
12/07/2020

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Casos omissos do Edital nº 02/2020 deverão ser encaminhados ao e-mail: raul.dias@undb.edu.br e
serão deliberados pela Coordenação do Projeto Ajudaí, com base nas diretrizes do Núcleo de Pesquisa
e Extensão e a Diretoria Acadêmica do Centro Universitário UNDB.
São Luís, 13 de abril de 2020.
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