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2ª CHAMADA PARA SELEÇÃO DE MENTORES 
 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (I.A.) E/OU ÁREAS CORRELATAS 

 

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de 
Empreendimentos Inovadores (Anprotec) anuncia Chamada para 
selecionar mentores que possuam expertise e atuação qualificada 
comprovada na área de Inteligência Artificial (I.A.) e/ou áreas 
correlatas. 
 

A expertise dos candidatos selecionados por meio desta Chamada 
será aplicada na preparação de startups brasileiras que desenvolvam 
soluções com base tecnológica em I.A., de forma a terem seus 
produtos e/ou serviços orientados para o mercado canadense.  
 

Deste modo, a presente Chamada destina-se a mentores 
especialistas em Inteligência Artificial e/ou áreas correlatas, 
detentores de atuação comprovada na área, e os quais possuam 
interesse em apoiar a preparação de startups brasileiras para o 
mercado canadense, mediante as regras e condições descritas a 
seguir.  
 

1. OBJETIVO 
A presente Chamada tem por objetivo selecionar até 2 (dois) 
mentores - sejam estes de origem brasileira ou canadense - 
detentores de expertise e atuação qualificada em Inteligência 
Artificial (I.A.) e/ou áreas correlatas, de modo que estes possam 
apoiar a preparação de startups brasileiras para o mercado 
canadense. 

2ND CALL FOR MENTORS SELECTION 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND / OR RELATED AREAS 

 

 
The Brazilian Association of Science Parks, Business Incubators and 
Accelerators (Anprotec) announces this Call to select mentors who 
have proven expertise and qualified performance in the area of 
Artificial Intelligence (AI) and / or related areas.  
 

The expertise of the candidates selected through this Call will be 
applied in the preparation of Brazilian startups that develop 
technology-based solutions in AI, in order to have their products and 
/ or services oriented to the Canadian market.  
 

This Call has been designed for Artificial Intelligence mentors and / 
or related areas, with proven performance in the area, and who 
have an interest in supporting the preparation of Brazilian startups 
for the Canadian market, under the rules and conditions described 
below.  
 

 

1. PURPOSES OF THE CALL 
 

This Call aims to select up to 2 (two) mentors - Brazilians or 
Canadians - with expertise and qualified performance in Artificial 
Intelligence (AI) and / or related areas, so that they can support the 
preparation of Brazilian startups for the Canadian market. 
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2. BENEFÍCIOS AOS MENTORES 
 

Os mentores especialistas em Inteligência Artificial e/ou áreas 
correlatas selecionados por esta Chamada terão a oportunidade de 
manter contato direto com a entidade organizadora acima citada, e, 
finalmente, com as startups brasileiras a serem mentoradas. 
 

Além disso, estes profissionais serão incluídos no Cadastro 
Internacional de Mentores Especialistas da Anprotec, base de dados 
anteriormente criada, somando-se a outros profissionais desta área 
já mantidos como referência pela Associação. Desta forma, tais 
profissionais também poderão vir a ser convidados a colaborar em 
ações e/ou iniciativas futuras da Anprotec. 
 

3. REQUISITOS PARA ELEGIBILIDADE 
 

Estão aptos a participarem desta Chamada os mentores que 
atenderem aos seguintes requisitos:  
 

a. Possuir documento de identificação e comprovação de 
nacionalidade;  

b. Possuir (+) de 10 (dez) anos de experiência profissional em 
Inteligência Artificial (I.A.) e/ou em áreas correlatas a esta; 

c. Comprovação da experiência profissional por meio da 
submissão de atestado(s) de competência técnica;  
 
 
 

2. MENTORING BENEFITS 
 

The Artificial Intelligence mentors and / or related areas selected by 
this Call will have the opportunity to be in touch with the above 
mentioned organizing entity and with the Brazilian startups to be 
mentored. 
 

Furthermore, these professionals will be included in the Anprotec's 
International Registry of Mentors, a database previously created, 
adding their expertise to other professionals already maintained as a 
reference by the Association. Therefore, such professionals may also 
be invited to collaborate with Anprotec’s future actions and / or 
initiatives. 
 

3. ELIGIBILITY REQUIREMENTS 
 

Mentors who meet the following requirements are eligible to 
participate in this Call:  
 

a. Identity Card (ID) | a proof of nationality; 
b. (+) 10 (ten) years of professional experience in Artificial 

Intelligence (AI) and / or related fields; 
c. Prove their professional experiences by attaching experience 

reports; 
 

 
 

 



 
 
 
 
 

ANPROTEC - Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 
Parque Tecnológico de Brasília – BioTIC, Granja do Torto, Lote 04. Edifício de Governança – Bloco B, 2º andar |CEP: 70.635-815 - Brasília/DF 

Tel: +55 (61) 3202-1555 | E - mail: anprotec@anprotec.org.br | Site: www.anprotec.org.br 
 

Página 3 de 7 

IMPORTANTE:  
 

d. O mentor candidato deve preencher todos os campos do 
formulário de inscrição disponível e apresentar toda a 
documentação e informações exigidas, relacionadas no 
Quadro 1, a seguir:  

 

Quadro 1 - Documentação e informações necessárias para a 
candidatura  

Dados 

Identificação de dados 
pessoais/corporativos, como: nome, 
idade, email, endereço, área(s) de 
atuação e tempo de experiência, 
nacionalidade e idioma do mentor 
candidato. 

Comprovação de 
experiência de 

atuação em 
Inteligência Artificial 
e/ou áreas correlatas 

Comprovar experiência na(s) área(s) 
demandada(s) por meio de atestado(s) 
de competência técnica. 

 

e. Serão considerados de particular relevância os perfis dos 
candidatos que possuírem graduação, pós-graduação e/ou 
especialização relacionada à área de interesse desta 
Chamada.  

IMPORTANT NOTES:  
 

d. The candidate must complete all fields of the available 
application form and submit all required documentation and 
information, such as listed in Table 1:  

 

Table 1 - Documentation and information required for the 
application  

Mentoring data 

Personal/professional information data, 
such as: name, age, email, address, 
area(s) of expertise and time of 
experience, nationality, and language of 
the candidate. 

Proof of experience 
in Artificial 

Intelligence (AI) and 
/ or related areas 

Proven experience in the required 
area(s) through the attachment of 
experience reports or technical 
certificates. 

 

e. The candidates’ profiles with undergraduation, graduation 
and/or specialized degrees related to the area of interest of 
this Call will be considered with particular relevance.  
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4. ANÁLISE E SELEÇÃO 
 

O processo de seleção dos candidatos será coordenado pela 
Anprotec, e obedecerá às seguintes etapas:  
 

1. Habilitação: mediante a análise do formulário de inscrição 
disponível online e da documentação solicitada no Quadro 1. 
O não preenchimento de algum campo do formulário, a 
ausência de documentação ou a documentação inadequada 
desclassificará automaticamente o candidato.  

 

2. Seleção: será realizada por uma Comissão de Avaliação, 
formada por membros da entidade organizadora desta 
Chamada e especialistas ad hoc, com observância aos 
seguintes critérios:  

 

a. Nível de consistência das informações fornecidas;  
b. Aderência da candidatura proposta ao objetivo da Chamada;  
c. Indicação do potencial/experiência do mentor para apoiar o 

desenvolvimento de empreendimentos inovadores brasileiros com 
base tecnológica em I.A.. 
 

5. CONTRAPARTIDAS EXIGIDAS DO PARTICIPANTE 
 

Os mentores selecionados nesta Chamada deverão comprometer-se 
em:  
 
 

4. ANALYSIS AND SELECTION 
 

The selection process of the candidates will be coordinated by 
Anprotec, following the steps bellow:  
 

1. Qualification: by reviewing the online application form and 
the documentation requested in Table 1. The failure to complete any 
field of the form, the absence of documentation or the inadequate 
documentation will automatically disqualify the candidate.  
 
2. Selection: will be conducted by an Evaluation Committee, 
composed by members of the organizing entity of this Call and ad 
hoc specialists, observing the following criteria:  
 

a. Level of consistency of the information provided;  
b. Adherence of the proposed application to the purposes of the 

Call;   
c. Indication of the mentor's potential / experience to support 

the development of innovative Brazilian technology-based AI 
startups. 
 

 

5. REQUIRED COUNTERPARTS FROM THE CANDIDATE 
 

Mentors selected in this Call will be required to commit to:  
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a. Possuir disponibilidade para dedicação máxima de 8 horas;  
b. Responder, por e-mail, ao(s) convite(s) para participação em 

sessões de mentoria;  
c. Apoiar o desenvolvimento de empreendimentos inovadores 

brasileiros com base tecnológica em I.A. por meio da 
participação ativa em ações de mentoria.  

 

6. INSCRIÇÃO 
 

A apresentação de candidaturas por parte dos mentores deve ser 
realizada mediante o preenchimento do FORMULÁRIO DE 
INSCRIÇÃO.  
 

7. CRONOGRAMA 
 

ETAPAS  DATAS 

Divulgação da Chamada  16/03/21 

Término da Chamada  30/03/21 

Análise e seleção  02/04/21 

 

 

 

 

 

 

a. Be available for a maximum dedication of 8 hours;  
b. Answer, by e-mail, to the invitation(s) to participate in 

mentoring sessions;  
c. Support the development of innovative Brazilian technology-

based AI startups through the active participation in 
mentoring activities. 

 

6. APPLY FOR THIS CALL 
 

The submission of applications by mentors must be done by filling 
out the APPLICATION FORM. 
 

 

7. SCHEDULE 
 

STEPS DEADLINE/CLOSING DATES 

Call Disclosure 16/03/21 

End of Call 30/03/21 

Analysis and Selection 02/04/21 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelDqFKGHYU0RKdlkbRY2zWTvIReapb715i9rW-jSqoe7sGwA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelDqFKGHYU0RKdlkbRY2zWTvIReapb715i9rW-jSqoe7sGwA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelDqFKGHYU0RKdlkbRY2zWTvIReapb715i9rW-jSqoe7sGwA/viewform
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8. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
8.1. Ao submeter à inscrição, o candidato concorda 

automaticamente com as regras e condições desta Chamada, 
comprometendo-se com as obrigações e responsabilidades 
inerentes a sua participação;  
 

8.2. Todas as informações prestadas pelos mentores candidatos 
serão tratadas como estritamente confidenciais. A presente 
Chamada também está de acordo com a Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), lei nº 13.709, por meio dos quais os dados 
pessoais de todo cidadão em território brasileiro serão 
protegidos, de forma igualitária, dentro do país e do mundo;  

 
8.3. A Comissão de Avaliação é soberana e da sua decisão não 

caberá recurso; 
 

8.4. Todas as etapas do processo seletivo desta Chamada 
ocorrerão de forma online, de modo a respeitar as condições 
sanitárias de distanciamento social recomendadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) durante a vigência da 
pandemia do Covid-19;  

 
8.5. A presente Chamada tem como objetivo a ampliação da base 

de mentores especialistas em I.A. e/ou áreas correlatas já 
existente, identificada como Cadastro Internacional de Mentores 
Especialistas da Anprotec, além de identificar e selecionar novos 
mentores de origem canadense especialistas no tema; 

8. GENERAL REQUIREMENTS 
 

8.1. By submitting the application, the candidate automatically 
agrees to the rules and conditions of this Call, and 
undertakes the obligations and responsibilities inherent to its 
participation;  
 

8.2. All information provided by the candidate mentors will be 
treated as strictly confidential. This Call is also in accordance 
with the Brazilian General Law of Data Protection (LGPD), 
Law no. 13.709, through which the personal data of every 
citizen in Brazilian territory will be protected equally, within 
the country and around the world; 

 
8.3. The Evaluation Committee is sovereign and its decision 

cannot be appealed; 
 

8.4. All steps of the selection process for this Call will take place 
online, in order to respect the sanitary conditions of social 
distancing recommended by the World Health Organization 
(WHO) during the Covid-19 pandemic;  

 
8.5. The purpose of this Call is to expand the existing base of 

expert mentors in AI and / or related areas, identified as 
Anprotec's International Registry of Mentors, and to identify 
and select new mentors of Canadian origin that are experts 
in AI; 
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8.6. A participação do mentor especialista em I.A. e/ou áreas 
correlatas nas atividades anteriormente propostas não gera 
qualquer tipo de obrigação e/ou compromisso financeiro para a 
entidade organizadora desta Chamada;  

 
8.7. Os mentores selecionados por meio desta Chamada, quando 

incluídos no Cadastro Internacional da Anprotec, poderão ser 
convidados por esta Associação a atuarem em ações de mentoria 
nacionais e/ou internacionais futuras, em dois tipos de 
modalidade: patrocinadas e/ou pró-bono;  

 
8.8. Inscrições, documentos e projetos submetidos fora do 

formulário de inscrição não serão aceitos;  
 

8.9. Informações e dúvidas sobre esta Chamada serão respondidas 
em até 72 horas por meio dos e-mails: gustavo@anprotec.org.br 
ou m.carolina@anprotec.org.br.  

 

Brasília, 16 de março de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.6. The participation of the expert mentor in AI and / or related 
areas in the previously proposed activities does not generate 
any kind of obligations and / or financial commitments for 
the organizing entity of this Call;  

 
8.7. The mentors selected through this Call, when included in the 

Anprotec's International Registry of Mentors, may be invited 
by this Association to participate in future, regarding national 
and / or international mentoring actions, in two types of 
modality: sponsored and / or pro-bono;  

 
8.8. Applications, documents, and projects submitted outside the 

application form will not be accepted;  
 

8.9. Information and questions about this Call will be answered 
within 72 hours through the email addresses: 
gustavo@anprotec.org.br or m.carolina@anprotec.org.br.  

 

Brasília, March 16, 2021. 
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