
3ª Chamada para Seleção de Mentores de Empreendimentos Inovadores

CHAMADA PARA SELEÇÃO DE MENTORES

A Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 
(Anprotec) anuncia a presente Chamada com a finalidade de identificar e selecionar 
mentores técnicos para que estes possam apoiar futuramente o desenvolvimento de 
Empreendimentos Inovadores (EI) em Programas coordenados pela Anprotec.

Assim, a presente Chamada destina-se a mentores especialistas em tecnologias 
inovadoras que tenham interesse em apoiar o desenvolvimento de 
empreendimentos inovadores (EI) por meio de projetos e programas de incubação, 
aceleração e/ou internacionalização, mediante as regras e condições descritas a 
seguir.

1) OBJETIVO

A presente Chamada tem por objetivo identificar e selecionar mentores especialistas 
em tecnologias inovadoras para apoiar EI em projetos e programas de incubação, 
aceleração e/ou internacionalização coordenados pela Anprotec. 

2) BENEFÍCIOS AOS MENTORES

Os mentores especialistas em tecnologias inovadoras selecionados por esta Chamada 
serão incluídos no Cadastro Internacional de Mentores Especialistas da Anprotec, e 
poderão ser convidados a participar em futuros programas de mentoria geridos pela 
entidade1.

Os profissionais formalmente incluídos neste Cadastro Internacional serão mantidos 
como referência, podendo ser convidados a colaborar em ações de mentorias em 
projetos e/ou programas de incubação, aceleração e internacionalização 
coordenados pela 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 uma ou mais 
tecnologias inovadoras de interesse da Chamada, listadas no Quadro 1;

1 Caso o candidato já tenha se inscrito em uma das duas “Chamadas para Seleção de Mentores de 
Empreendimentos Inovadores” anteriores, e sido selecionado para participar em projetos e programas 
de incubação, aceleração e/ou internacionalização coordenados pela Anprotec, não é preciso que este 
efetive seu cadastro novamente na presente Chamada.  



Quadro 1 – Tecnologias de interesse da Chamada

Prioriza, mas não se restringe às tecnologias: Agritech; Automação; Big 
Data/Analytics; Biotecnologia; Edutech; Fintech; Lawtech; Healthtech; 
Indústria 4.0; Machine Learning; Nanotecnologia; Realidade Aumentada; 
Cyber Security.

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

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 2, a seguir:

Quadro 2 - 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.

Comprovação de experiência de 
atuação nas tecnologias de 

interesse da Chamada

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 relacionadas às 
tecnologias de interesse desta Chamada.

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 2. 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 nas 
tecnologias de interesse da Chamada.

5) CONTRAPARTIDAS EXIGIDAS DO PARTICIPANTE

Os mentores selecionados nesta Chamada deverão comprometer-se em:

a) Possuir disponibilidade para dedicação máxima de 8 horas totais por 
programa;

b) Responder, por e-mail, a futuros convites para a participação em 
sessões de mentoria em projetos e programas a serem realizados pela 
Anprotec;

c) Apoiar o desenvolvimento de empreendimentos inovadores, por meio 
da participação ativa em ações de mentoria em projetos e programas 
coordenados pela Anprotec. 

6) INSCRIÇÃO

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

7) CRONOGRAMA

ETAPAS DATAS

Divulgação da Chamada 21/12/2021

Término da Chamada 12/01/2022

Análise e seleção 12/01-24/01/2022

8) DISPOSIÇÕES GERAIS

a) 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;

b) Todas as informações prestadas pelos mentores candidatos serão tratadas pela 
Anprotec 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;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4-P-SGa5rIs-LMqF8t1I4rH1FDOkypQywMMPU44erHvEy_A/viewform


c) A Comissão de Avaliação é soberana e da sua decisão não caberá recurso;

d) 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;

e) A presente Chamada tem como objetivo a ampliação da base de mentores 
especialistas em tecnologias inovadoras já existente, identificada como 
Cadastro Internacional de Mentores Especialistas da Anprotec. A inclusão do 
mentor especialista em tecnologias inovadoras neste Cadastro não gera 
qualquer tipo de obrigação e/ou compromisso financeiro para a Anprotec;

f) Os mentores do Cadastro Internacional da Anprotec poderão ser convidados a 
atuarem em ações de mentoria nacionais e/ou internacionais, em dois tipos de 
modalidade: patrocinadas e/ou pró-bono;

g) Inscrições, documentos e projetos submetidos fora do formulário de inscrição 
não serão aceitos;

h) Informações e dúvidas sobre a 3ª Chamada para Seleção de Mentores de 
Empreendimentos Inovadores serão respondidas em até 72 horas por meio dos 
e-mails: gustavo@anprotec.org.br ou m.carolina@anprotec.org.br.

Brasília, 21 de dezembro de 2021.

mailto:gustavo@anprotec.org.br

