
 
 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA ACELERAÇÃO DE PROJETOS E NEGÓCIOS CRIATIVOS, DE 

INOVAÇÃO E/OU IMPACTO SOCIOCULTURAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – MOVE_MT   

 

FAQ – FORMULÁRIO DE PERGUNTAS FREQUENTES 

 

O que é o Edital MOVE_MT?  
Chamada pública para seleção de até 30 (trinta) iniciativas da economia criativa do 
Estado de Mato Grosso visando promover o fortalecimento institucional dessas 
iniciativas propostas por pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que 
atuem na economia criativa do estado de Mato Grosso. 
 
Quem pode participar?  

Estão aptas a participar do Edital MOVE_MT para aceleração de projetos e negócios 

criativos do estado de Mato Grosso, empreendedores(as), sendo pessoas físicas ou 

jurídicas, com ou sem fins lucrativos. A inscrição deverá ser feita pelo representante  do 

projeto, negócio de impacto ou organização sem fins lucrativos, formalmente 

autorizado. 

O(A) empreendedor(a) deve ser maior de 18 (dezoito) anos e ter disponibilidade para 

participar do ciclo de aceleração Move_MT, em ambiente virtual e/ou presencial. 

 
Meu negócio precisa ter CNPJ?  

Não. Para participar do programa não precisa estar formalmente constituído e inscrito 

no CNPJ, mas precisa demonstrar histórico de atuação na área da economia criativa de 

Mato Grosso.  

 

Sou empreendedor(a) cadastrado(a) como MEI – Microempreendedor Individual, posso 

participar? 

Sim, empreendedores(as) da economia criativa do estado de Mato Grosso 

cadastrados(as) como MEI podem participar do edital para o ciclo de aceleração 

MOVE_MT.   

 

Sou matogrossense, mas minha iniciativa é realizada em outro estado, posso participar 

do edital MOVE_MT?  

Não. A participação no projeto é exclusiva para empreendedores(as) sediados e com 

projetos ou negócios executados em um ou mais municípios do estado de Mato Grosso. 

 
Qual o período de inscrição?  

As inscrições estarão abertas a partir das 12h (horário de Brasília) do dia 20 de julho de 

2021 até às 21h (horário de Brasília) do dia 05 de agosto de 2021. Não serão aceitas 

inscrições realizadas fora desse prazo.  



 

 

 

A inscrição no edital de seleção MOVE_MT é gratuita?  

Sim. A inscrição para participar do edital de seleção do programa é gratuita.  

 

Quantos negócios serão selecionados?  

Serão selecionadas até 30 (trinta) iniciativas propostas empreendedores(as), sendo 

pessoas físicas ou jurídicas, com ou sem fins lucrativos, que atuem na economia 

criativa do estado de Mato Grosso. 

 

Qual o período de realização do ciclo de aceleração MOVE_MT?  

O ciclo de aceleração MOVE_MT tem previsão de início para outubro de 2021 e término 

em abril de 2022.   

 

Como funciona o ciclo de aceleração MOVE_MT?  

O ciclo de aceleração do projeto MOVE_MT é composto por formações coletivas, incluindo 

mentorias/consultorias individuais realizadas por uma equipe de especialistas, pelo 

período de 6 (seis) meses, para auxiliar o(a) empreendedor(a) a vencer desafios 

relacionados à gestão organizacional, estruturação de projetos  e uso de tecnologias em 

seus modelos de atuação. 

Cada iniciativa acelerada receberá cerca de 10h de formação/mentoria por mês, com 

especialistas de gestão e tecnologia que atuarão para apoiar o empreendedor(a) a 

resolver questões específicas. Todos os encontros serão realizados em ambiente 

virtual, por meio de plataforma de videoconferência. 

 

Quais são os benefícios de participar do ciclo de aceleração MOVE_MT?  

Os(As) empreendedores(as) das iniciativas selecionadas passarão por formações 

coletivas e mentorias individuais com o objetivo de identificar, repensar e/ou estruturar 

seus processos de gestão e aplicar  tecnologia no seu modelo de atuação, visando o 

desenvolvimento de projetos/negócios inovadores e sustentáveis de forma a ampliar o 

impacto sociocultural gerado.  

Os(As) empreendedores(as) das iniciativas selecionadas serão estimulados à criação de 

networking entre si e sempre que possível com outros empreendedores do mercado, 

financiadores e investidores. 

Os(As) empreendedores(as) poderão ser  reconhecido(as) com um apoio financeiro para 

alavancar sua iniciativa acelerada. O edital para o ciclo de aceleração MOVE_MT prevê o 

montante total de até R$ 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais) em 

recursos financeiros para reconhecimento e distribuição entre as iniciativas que 

atenderem as metas previstas e obtiverem o melhor desempenho ao longo do ciclo de 

aceleração.   



 

Os(As) 3 (três) representantes da iniciativa que participaram da aceleração 

representando cada uma das 5 (cinco) iniciativas melhor avaliadas e reconhecidas pela 

banca final do ciclo de aceleração MOVE_MT, poderão participar, ainda, de um 

intercâmbio no Lab Oi Futuro - Laboratório de Inovação e Criatividade do Oi Futuro, 

localizado no Rio de Janeiro, com as despesas de passagem aérea, hospedagem e 

alimentação custeadas pelo Oi Futuro e Secel/MT, 

 

Quantas pessoas da iniciativa podem participar do ciclo de aceleração?  

Cada uma das 30 (trinta) iniciativas selecionadas no edital MOVE_MT, poderá participar 

com até 3 (três) representantes ao longo de todo o ciclo de aceleração.  

Os representantes deverão, preferencialmente, ser indicados no momento da inscrição 

do projeto no edital e garantir sua participação em no mínimo 75% (setenta e cinco por 

cento) de todo o ciclo de aceleração. As regras de frequência no ciclo de aceleração serão 

disponibilizadas na reunião de boas-vindas aos selecionados. 

 

O ciclo de aceleração MOVE_MT prevê alguma premiação?  

O edital para o ciclo de aceleração MOVE_MT prevê o montante total de até R$ 

257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais) em recursos financeiros para 

reconhecimento e distribuição entre as iniciativas que atenderem as metas previstas e 

obtiverem o melhor desempenho ao longo do ciclo de aceleração.   

O objetivo principal do ciclo de aceleração do projeto MOVE_MT não é oferecer apoio 

financeiro às iniciativas participantes, mas sim formação e mentorias individuais 

especializadas aos empreendedores, estimulando o seu desenvolvimento e a 

estruturação de iniciativas inovadoras e sustentáveis.  

 

O que são negócios de impacto social?  

Os negócios de impacto social são negócios que buscam solucionar um problema 

social, garantindo a autossustentabilidade, com ou sem distribuição de lucro.  

 

Quais áreas de atuação serão consideradas para participação no ciclo de aceleração 

MOVE_MT? 

O(A) empreendedor que desejar participar do ciclo de aceleração MOVE_MT deverá estar 

com sua iniciativa enquadrada em um dos segmentos de público definidos pela Secel/MT:  

Mundo das Artes: artes visuais, artes cênicas, audiovisual, música, literatura, fotografia, 

artesanato, biblioteca, museus e galerias, patrimônio material e imaterial, cultura 

popular e tradicional. 

Negócios Digitais: startup, fablab, mídia digital, software, novas mídias e mídias sociais, 

relacionadas ao Mundo das Artes e Criações Funcionais. 

Criações Funcionais: arquitetura e urbanismo, moda, gastronomia, design, games, 

publicidade e turismo.   



 

 

Como eu faço minha inscrição?  

As inscrições somente poderão ser feitas através do site 

https://www.oifuturo.org.br/editais, mediante preenchimento de todos os campos 

obrigatórios (marcados com o símbolo “*”) do formulário eletrônico correspondente a 

este edital.  

O(A) interessado(a) deverá preencher e enviar eletronicamente pelo próprio site o 

formulário on-line de inscrição. Nesse formulário, podem ser anexados arquivos com 

limite máximo de 10MB. O mero preenchimento e envio do formulário de inscrição não 

garante participação no Edital MOVE_MT.  

 

Criei meu login e senha no sistema de inscrição, mas não consigo inscrever minha 

iniciativa. O que devo fazer?  

O edital para o ciclo de aceleração MOVE_MT é destinado a iniciativas, projetos, 

negócios criativos estabelecidos no estado de Mato Grosso, assim certifique-se que 

você preencheu o cadastro no sistema de inscrição com localização “MATO GROSSO” e 

que dentre as áreas de interesse você selecionou Inovação Social e Cultura.  

 

Me cadastrei no sistema de inscrição como pessoa física, posso alterar para pessoa 

jurídica?  

Não, você deve fazer um novo cadastro como pessoa jurídica e seguir com a inscrição 

do seu projeto ou negócio criativo no edital MOVE_MT.  

 

Posso inscrever mais de um projeto?  

Não. Cada proponente/empreendedor somente poderá submeter uma iniciativa, projeto 

ou negócio criativo no processo de seleção do MOVE MT.  

 

Fui selecionado, terei algum custo para participar do programa de aceleração 

MOVE_MT?  

Não. A contrapartida do participante é arcar com suas despesas de internet e 

equipamentos para acompanhar as mentorias e encontros coletivos por meio de 

plataforma de videoconferência. 

 

Como ficarei sabendo se fui selecionado? 

 Os selecionados serão comunicados pela equipe do Oi Futuro e/ou da SECEL/MT por e-

mail. A lista oficial dos selecionados também estará no site do Oi Futuro 

(www.oifuturo.org.br) a partir do dia 01 de outubro de 2021.  

 

Quais são as etapas do processo de seleção?  

 

https://www.oifuturo.org.br/editais


 

 

As iniciativas submetidas ao Edital MOVE_MT passarão pela análise de uma comissão 

composta por especialistas externos, representantes do Oi Futuro e Secel/MT.  

Os especialistas externos ficarão responsáveis por avaliar todas as inscrições recebidas 

e projetos apresentados no período de inscrição, de acordo com critérios de classificação 

e desclassificação previstos no Edital.  

As iniciativas melhor avaliadas passarão por uma etapa de entrevistas pela comissão 

interna de seleção composta por representantes do Oi Futuro e Secel/MT, podendo o Oi 

Futuro, ao seu critério, convidar especialistas externos também para participar desta 

etapa. 

 

Como será a entrevista virtual?  

Os projetos que forem pré-selecionados receberão um comunicado via e-mail 

convocando-os a participar da etapa de entrevistas. No período previsto entre 30 de 

agosto a 16 de setembro de 2021. Os participantes pré-selecionados deverão fazer uma 

apresentação ao vivo, rápida e objetiva da sua iniciativa, com até 5 (cinco) minutos de 

duração, seguidos de mais 5 minutos de perguntas da banca de avaliação composta por 

profissionais do Oi Futuro, Secel/MT e especialistas externos convidados. 

A etapa de entrevista acontecerá em ambiente virtual, através de plataforma de 

videoconferência a ser definida pelo Oi Futuro, e com horário marcado previamente. 

Todas as informações de agendamento serão enviadas por e-mail aos convocados. É de 

inteira responsabilidade dos inscritos a escolha do local, equipamento e rede de conexão 

no momento da entrevista. Em caso de não comparecimento ou atraso sem justificativa 

e/ou notificação prévia o candidato será considerado eliminado do processo de seleção 

do edital MOVE_MT.  

 

Quando ficarei sabendo o resultado do processo de seleção?  

A divulgação do resultado final do edital para o ciclo de aceleração MOVE_MT será 

realizada por e-mail até o dia 30/09/2021 conjuntamente pelo Oi Futuro e pela Secel/MT, 

diretamente aos candidatos. A lista final será publicada no site do Oi Futuro até o dia 

01/10/2021. 

 

QUEM SÃO OS REALIZADORES DO PROGRAMA  

 

Sobre o Oi Futuro  

Instituto Telemar – Oi Futuro, associação sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o n. 

04.256.109/0001-45, é o instituto de inovação e criatividade da Oi, que promove, apoia e 

desenvolve ações inovadoras e colaborativas para melhorar a vida das pessoas e da 

sociedade. Com atuação nas frentes de Inovação Social, Cultura e Educação, o instituto 



 

acelera iniciativas que ampliam o repertório com plataformas de conteúdo, 

potencializam o desenvolvimento pessoal e coletivo, fomentam experimentações e 

estimulam conexões. 

Sobre a Secel/MT 

Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer – Secel/MT é responsável por promover 

políticas públicas de fomento e democratização de acesso às manifestações culturais e 

esportivas em Mato Grosso. 

 

 

 


