
 
 

 

ACELERAÇÃO DE PROJETOS E NEGÓCIOS CRIATIVOS, DE INOVAÇÃO E/OU IMPACTO 

SOCIOCULTURAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – MOVE_MT 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

Prepare-se para preencher o formulário de inscrição. Abaixo, você pode conhecer o 

passo a passo das informações solicitadas para enviar o seu projeto. 

 

 

Entre no site: https://oifuturo.org.br/editais/move_mt/ 

Clique no botão “Inscreva-se” 

 

1. CADASTRO DE USUÁRIO 

 

 
- Clique em “Crie uma conta, cadastre-se” 

 

 
- Escolha entre “Pessoa física” ou “Pessoa jurídica”. 

- Obs: Você não precisa ter CNPJ para participar do programa. 

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


 
- Informe um nome de usuário. Pode ser seu nome, seu e-mail, a forma como 

preferir. (Anote seu nome de usuário) 

 

 
- Caso tenha marcado pessoa física, informe seu Nome Completo e CPF. 

- Caso tenha marcado pessoa jurídica informe, Razão Social, CNPJ, Nome 

Fantasia, Website, Nome do Responsável e Cargo. 

- Informe seu e-mail e confirme o mesmo. 

- Informe seus contatos de Celular e Telefone Fixo. Informe um telefone 

alternativo. 

 

 
- Informe seu endereço completo 

- Obs: Conforme informado no edital, só serão aceitos projetos com localização no 

estado do Mato Grosso 

 

 
- Marque pelo menos as opções “Cultura” e “Inovação Social”. 

 



 

 
- Caso concordar com os termos de uso e política de privacidade, marque a caixa 

concordando. 

 

 
- Após preencher tudo, clique em “Salvar” 

 

 

 

 

 

 

Obs: Após clicar em “Salvar” será enviado no seu  

e-mail um link para definição da senha. 

 

Após clicar no link, você será redirecionado para uma  

tela com os campos da imagem ao lado: 

- Informe seu usuário (o mesmo informado no  

- cadastro. 

- Informe uma senha que contenha: letras  

- minúsculas, maiúsculas, números e 

símbolos. No mínimo 8 caracteres. 

- Confirme a senha e clique em entrar. 

 



 
2. INSCRIÇÃO 

 

 
- Ao entrar na plataforma, repare que está disponível a inscrição do programa 

Move_MT. Basta clicar no ícone de inscrição. 

-  

 
- Após clicar no botão de inscrição, você será redirecionado para a tela do Edital, 

confira todas as informações, role até o final e caso concorde, aceite os termos 

do edital. Marque como ficou sabendo do Edital e depois clique no botão “Seus 

dados”. 

 



 

 
- Na próxima tela confirme seus dados básicos, informe seu telefone, selecione 

“Sim” caso sua organização faça parte do Estado de Mato Grosso e selecione 

qual cidade ela faz parte. 

 

 
- Role mais para baixo e informe novamente seu endereço completo e CEP. 

 

 
- Após preencher as informações nesta primeira etapa do cadastro, clique na 

opção de avançar que desejar. 

 



 

 
- Na próxima tela informe o nome do seu projeto e a área de atuação que ela se 

enquadra. 

 

 
- Nesta etapa preencha as informações: 

- Natureza de constituição. 

- Caso sua organização seja com ou sem fins lucrativos informe o CNPJ. 

Fique tranquilo, o edital aceita pessoa física. 

- Qual data sua organização/negócio foi iniciado? 

- Descreva sua organização/negócio em até 300 caracteres. 

 



 

 
- Selecione em qual momento sua organização/negócio está passando. 

- Referente a sua iniciativa informe qual problema ela irá solucionar. 

 

 
- Referente a sua iniciativa informe como irá resolver o problema. 

- Qual é o público alvo da sua solução? 

- Informe com detalhes como sua solução resolve o problema. 



 
 

 
- Qual impacto sua iniciativa quer causar no mundo? 

- Você considera que sua iniciativa é digital? Ou seja, ela tem base tecnológica 

para resolver o problema? 

- Informe quais são seus concorrentes? Informe quais as vantagens e diferenciais 

da sua iniciativa. 

 
Referente a sua iniciativa, selecione quais sub áreas ela está inserida. Marque as 3 

opções. 

 



 

 
- Escolha quais ODS seu projeto/solução se enquadra. Tem dúvidas? Acesse o site 

https://www.pactoglobal.org.br/ods para entender sobre as ODS. 

- Quais são os riscos e/ou fraquezas que você identifica na sua iniciativa? Fique 

tranquilo, seja sincero, esta não é uma pergunta eliminatória. 

- Já participou de algum programa de incubação ou aceleração? Informe. 

- Nos diga porque você está escrevendo sua iniciativa no Move_MT. 

 

 

https://www.pactoglobal.org.br/ods


 
- Coloque o link do seu pitch. Pode ser de até 3 min. O link pode ser do Youtube,  

Vimeo, Google Drive, enfim, algum link que poderemos visualizar ou baixar seu 

pitch. 

- Na descrição informe se o arquivo enviado tem alguma senha para acesso. 

- Caso deseje, insira o PDF do seu pitch, ou apresentação comercial, como 

desejar. 

 
- Sobre o time informe a quantidade de integrantes. Fique tranquilo caso sua 

iniciativa seja somente 1 pessoa. 

- Caso tenha algum profissional de tecnologia na sua iniciativa, informe o tempo 

de dedicação. 

- Caso tenha um integrante de tecnologia, informe a especialidade. 

 



 

 
- Informe o nome completo do responsável da iniciativa. 

- Escreva um resumo das suas qualificações e habilidades. 

- Informe qual suas atividades dentro da sua iniciativa.  

 

 
- Informe seu e-mail 

- Informe sua data de nascimento no padrão DD/MM/AAAA 

- Qual seu grau de escolaridade 



 
 

 
- Você possui alguma deficiência? 

- Qual sua cor ou raça? 

- Informe qual gênero você se identifica. 

- Informe sua orientação sexual. 

 

 
- Após o término do preenchimento escolha qual a maneira deseja salvar: 

- Salvar: Só salvará, mas ainda não efetivará sua inscrição. Você poderá 

voltar depois e terminar de preencher os dados. 

- Salvar e enviar: Irá salvar as informações e enviar sua inscrição. 

- Obs: Caso tenha enviado sua inscrição a mesma não poderá mais ser editada. 


