
EDITAL DE RECRUTAMENTO, SELEÇÃO E
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE

CONSULTORIA E/OU INSTRUTORIA

Florianópolis, 24/01/2023



PREÂMBULO

Com mais de 50 anos de atuação, a FACISC - Federação das Associações
Empresariais de Santa Catarina é o maior sistema empresarial voluntário do
Estado pela sua capilaridade e pela diversidade de setores que representa
através do associativismo, como por exemplo, a indústria, o comércio, a
prestação de serviços, o agronegócio, os profissionais liberais, o turismo e
diversos outros.

Dentro deste universo de segmentos, a FACISC reúne mais de 37 mil empresas
distribuídas em toda Santa Catarina, por intermédio de suas 149 Associações
Empresariais.
Inscrita no CNPJ/MF sob o nº 78.354.636/0001-29, com sede na Rua Visconde de
Cairú, 391, Bairro Estreito, Florianópolis/SC, torna público e abertas, de
24/01/2023 a 31/01/2023 as inscrições para o Recrutamento de Consultores
para integrarem o Processo Seletivo de Prestadoras de Serviços de
Consultoria e Instrutoria da FACISC.

1. As inscrições previstas neste Edital de Recrutamento e Seleção
serão realizadas pelo link www.facisc.org.br/editais.

2. O recrutamento não estabelece obrigação da FACISC de efetuar
qualquer contratação, constituindo apenas cadastro de
prestadores de serviços aptos a atender a demanda que será
apresentada por este Edital.

3. Fica assegurado à FACISC o direito de revogar ou anular, no todo ou
em parte, este Edital de Recrutamento e Seleção, sem decisão
motivada e sem que caiba, em decorrência dessa medida, qualquer
indenização ou compensação aos profissionais credenciados.

4. Todo e qualquer esclarecimento com relação a este Edital deverá
ser feito somente por escrito, dirigido ao e-mail
credenciamento@facisc.org.br. O prazo para resposta é de até 03
(três) dias úteis.

5. Entende-se por ACIs, entidades independentes dentro do estado de
Santa Catarina afiliadas a FACISC, formando o Sistema FACISC.

6. Em observância a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº
13.709/2018 os dados informados serão utilizados única e
exclusivamente para o processo de seleção, tendo sua utilização
válida para o período que compreende a abertura do presente
edital e data final de validade do presente processo.

2

http://www.facisc.org.br/editais
mailto:recrutamento@facisc.org.br
mailto:credenciamento@facisc.org.br


Sumário

OBJETO 4
CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO 4
ETAPAS DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO 5
ETAPA R1 - INSCRIÇÃO 5
ETAPA R2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 5
CADASTRO DE EMPRESAS INSCRITAS E APROVADAS 7
PROCESSO DE SELEÇÃO 7
DIVULGAÇÃO FINAL DAS EMPRESAS SELECIONADAS 8
CRONOGRAMA 8
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 8
ABRANGÊNCIA E CARGA HORÁRIA DE ATUAÇÃO 10
FORMA E PRAZO PARA PAGAMENTO 12
PRAZO DE DURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 13
DISPOSIÇÕES FINAIS 13

3



1. OBJETO
1.1. Este Edital tem como objeto o Recrutamento de Consultores para integrar o

Cadastro de Prestadores de Serviços de Consultoria e Instrutoria da FACISC,
que serão cadastradas e chamadas para participarem do processo Seletivo
que vai selecionar os melhores qualificadas entre os participantes pelos
critérios estabelecidos, para prestarem serviços conforme descrito neste
Edital, em regime de não exclusividade. O Recrutamento e Cadastro não gera
para os Consultores qualquer direito de contratação.

2. CONDIÇÕES PARA A INSCRIÇÃO
2.1. Poderão se inscrever para prestar serviços à FACISC Consultores vinculados à

pessoas jurídicas nos termos da legislação vigente (em processo de abertura
ou que já estejam operando), cuja finalidade, CNAE e ramo de atuação
permitam a prestação de serviços de consultoria e/ou instrutoria nas áreas e
subáreas de conhecimento ora ofertadas.

2.2. A participação neste recrutamento e seleção implicará a aceitação integral e
irrestrita das condições estabelecidas neste Edital.

2.3. É vedada a inscrição e contratação de empresas que:
2.3.1. Estiverem sob decretação de falência ou dissolução;
2.3.2. Possuam algum dirigente, sócio ou empregado que seja

conselheiro, diretor ou empregado da FACISC;
2.3.3. Possuam algum dirigente, sócio ou empregado que tenham

relação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou
colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo
grau com conselheiro, diretor ou empregado da FACISC;

2.3.4. Sejam registradas como MEI – Micro Empreendedor Individual e
EI – Empresário Individual; bem como empresas constituídas
como cooperativas, associações, sindicatos, conselhos de
categorias de classes, clubes e consórcios;

2.3.5. Tenham sofrido restrições de qualquer natureza resultantes de
contratos firmados anteriormente com o Sistema e FACISC,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição.

2.4. No caso de profissionais que ainda não tenham vínculo conforme exigido no item 2.1
deste edital, será  permitida a inscrição de pessoa física que:

2.4.1. Comprove estar em processo de obtenção de vínculo (CLT) com empresa
que atenda aos regramentos deste edital, ou;

2.4.2. Comprove estar em processo de abertura ou adesão (como
sócio) de empresa que atenda aos regramentos deste edital;

2.4.3. Será dado ao profissional na condição indicada pelo item 2.4
um prazo de até 30 dias a contar da inscrição neste edital para
apresentar a formalização do vínculo, sob pena de exclusão do
Cadastro de Empresas Prestadoras de Serviços de Consultoria e
Instrutoria da FACISC.
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3. ETAPAS DO PROCESSO DE INSCRIÇÃO
3.1. O processo de recrutamento de consultores para integrar o Cadastro de

Empresas Prestadoras de Serviços de Consultoria e Instrutoria da FACISC,
será composto de duas etapas, de caráter eliminatório

I. Etapa R1 – Formulário de Inscrição
Preenchimento completo dos dados cadastrais no formulário
disponibilizado no seguinte link
www.facisc.org.br/editais no prazo e horário estabelecidos neste
Edital. Após o preenchimento deste formulário e envio, será
gerado automaticamente um comprovante da sua inscrição.

II. Etapa R2 - Habilitação jurídica e qualificação técnica

● Envio de toda a documentação exigida neste Edital, por meio digital, no
prazo e horário estabelecidos neste Edital.

● Análise dos dados cadastrais da empresa, e natureza da prestação de
serviços, se consultoria e/ou instrutoria.

● Análise documental da habilitação jurídica, e regularidade fiscal.
● Análise de perfil do profissional indicado como prestador.
● Análise da qualificação técnica do profissional indicado como prestador.

4. ETAPA R1 - INSCRIÇÃO
4.1. Os consultores que desejarem participar do processo de recrutamento

deverão efetuar sua inscrição no período de 23/01/2023 a 31/01/2023, pelo
formulário disponibilizado no seguinte link www.facisc.org.br/editais,
preenchendo os seus dados cadastrais e mediante envio do comprovante de
inscrição e demais documentos obrigatórios, no período estabelecido no item
5 deste edital.

4.2. A FACISC não se responsabiliza por inscrição não recebida no prazo por
motivos de ordem técnica de computadores, falhas de comunicação,
congestionamento das linhas de comunicação, bem como por quaisquer
outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, por extravio ou
por atrasos durante o processo de envio dos documentos.

4.3. Após finalizar o período de inscrições não será permitida a alteração dos
dados apresentados. Ao realizar alterações, os inscritos deverão certificar-se
que os novos dados foram salvos e a inscrição foi finalizada.

4.4. A FACISC se reserva no direito de excluir deste processo de credenciamento
quem não preencher os dados solicitados de forma completa e correta.

5. ETAPA R2 – HABILITAÇÃO JURÍDICA E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
5.1. A etapa de habilitação jurídica e qualificação técnica é eliminatória e consiste

na análise documental da regularidade jurídica, fiscal e técnica das empresas
inscritas no processo de credenciamento.
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5.2. Habilitação Jurídica: serão exigidos os seguintes documentos:

ITEM DOCUMENTO OBSERVAÇÕES

a) Ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor (com as
respectivas alterações ou
consolidação contratual),
devidamente registrado no órgão
competente.

O objeto social da empresa e/ou
CNAE deve ser compatível com o foco
de atuação do serviço (consultoria
e/instrutoria).

b) Comprovante de inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas – CNPJ.

c) Comprovantes de regularidade
fiscal da empresa com as
Fazendas (certidões negativas
de débito):
1) Federal (tributos
federais e dívida ativa da
União),

2) Estadual e
3) Municipal do domicílio ou
sede da matriz/filial da empresa.

Deverá constar o cabeçalho e o
rodapé do site da internet em que
foram emitidas, com a indicação da
data de emissão e o endereço
eletrônico.

d) Comprovante de regularidade
relativo ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), no
cumprimento dos encargos
instituídos por lei.

Deverá constar o cabeçalho e o
rodapé do site da internet em que
foram emitidas, com a indicação da
data de emissão e o endereço
eletrônico.
Mesmo as empresas que não possuem
empregados registrados devem enviar
o respectivo comprovante.

e) Comprovante de regularidade
perante a Justiça do Trabalho.

Deverá constar o cabeçalho e o
rodapé do site da internet em que
foram emitidas, com a indicação da
data de emissão e o endereço
eletrônico.

f) Carteira de Trabalho e
Previdência Social do empregado
indicado.

Somente para profissionais que sejam
funcionários da empresa.
Cópia (s) da(s) página(s) com
registro(s). Cópia simples.

g) Comprovante de processo de
regularização de vínculo, podendo
ser: comprovante de entrada de
processo de abertura de empresa,
ou de adesão de sócio, na junta
comercial, ou comprovante de
entrada de processo de registro
CLT em empresa que atenda aos
regramentos do edital.

Apenas para consultores que ainda não
estejam vinculados à empresa que
atenda ao edital.

g) Comprovante de Inscrição. Recebido via e-mail após sua inscrição.

5.2.1. As empresas isentas de inscrição estadual deverão enviar o respectivo
comprovante oficial, sendo aceitas declarações emitidas pelo
contador da empresa.
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5.2.2. No caso de profissionais/consultores que estejam em processo de
regularização de vínculo com empresa que atenda aos regramentos
do edital, é indispensável o envio da documentação completa citada
na tabela do item 5.1 deste edital, no prazo de até 30 dias após a
inscrição, sob pena de exclusão do cadastro de prestadores de
serviços de consultoria e instrutoria.

5.2.3. Qualificação Técnica: a análise será realizada a partir da descrição do
relato de experiência descritivo do histórico de atuação do
profissional na área de conhecimento e natureza da prestação de
serviços, enviados conforme estabelecido neste Edital de
Recrutamento e Seleção, mediante ao envio também dos seguintes
documentos:

ITEM DOCUMENTO

a) Curriculum Vitae do profissional.

b) Comprovante de escolaridade do profissional.

c) Relato de experiência de no máximo duas páginas, com descritivo de
atividades desempenhadas que demonstre a sua qualificação técnica
para atuar na área/tipo de vaga escolhida.

d) Indicação de pelo menos 2 clientes que possam dar referências de
serviços prestados pelo profissional indicado.

5.3. Todos os documentos e informações deverão ser enviados em meio digital,
juntamente com o comprovante de inscrição, até o dia 31/01/2023, para o
seguinte endereço: credenciamento@facisc.org.br.

5.4. Sempre que necessário, a FACISC, em qualquer fase do processo de
recrutamento e seleção, promoverá diligências destinadas a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo de credenciamento da empresa e
profissional, podendo inclusive, solicitar às empresas candidatas cópias de
contratos e/ou notas fiscais que comprovem a realização dos serviços
informados no relato de experiência e/ou solicitar atestados de capacidade
técnica.

6. CADASTRO DE APROVADOS
6.1. Todos os aprovados no processo de recrutamento integrarão o Cadastro de

Empresas Prestadoras de Serviços de Consultoria e/ou Instrutoria da FACISC,
sendo válido até o dia 31/12/2024, estando aptos para passarem pelo processo
de seleção, para sua posterior contratação, conforme demanda.

7. PROCESSO DE SELEÇÃO
7.1. Todas os profissionais inscritos passarão por processo composto de duas

etapas, de caráter eliminatório:

Etapa S1 – Teste de Perfil Comportamental
Este teste tem como objetivo demonstrar de forma clara e simples qual o
perfil comportamental mais evidente do profissional. Apresentando seus
comportamentos positivos, isto é, características que impulsionam a sua
carreira, assim como possíveis comportamentos limitantes, que podem
prejudicar na conquista de suas metas e objetivos.
O teste será aplicado de forma on-line.

Etapa S2 – Entrevista Individual
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Após análise do perfil comportamental, para os candidatos selecionados
será agendado entrevista individual.
A entrevista tem por objetivo obter do profissional informações
complementares para confirmar ou não os dados constantes do currículo e
as demais fontes de informações, bem como identificar a expressão não
verbal do profissional, após análise do perfil comportamental.
Poderá ser realizado de forma presencial ou à distância, com tempo de
duração (aproximada) 45 minutos.

8. DIVULGAÇÃO FINAL DOS SELECIONADOS
8.1. Os profissionais finalistas serão comunicados para proceder com todas as

atividades necessárias para sua contratação e serão chamados para
participar de uma reunião de alinhamento na sede da Facisc.

9. CRONOGRAMA
9.1. Os resultados das etapas ou qualquer alteração neste Edital serão

divulgados diretamente no e-mail cadastrado no ato da inscrição, conforme
segue:

Fase Etapa Prazo

Recrutamento
R1 - Inscrição

Até 01/02/2023
R2 - Habilitação Jurídica e Qualificação Técnica

Seleção
S1 – Teste de Perfil Comportamental

Até 06/02/2023

S2 – Entrevista Individual

Reunião de alinhamento com contratados Dias 07 e
08/02/2023.

*Os contratados para as vagas da consultoria de atuação regional deverão ter agenda
disponível e pré-reservada para participar de alinhamento nos dias 07 e 09 de fevereiro em
Florianópolis.

10. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
10.1. As atividades que serão executadas na área de atuação junto às ACIs, serão

de cunho estratégico, por meio de consultoria e/ou instrutoria, sendo que
serão alinhadas periodicamente pela Facisc.

10.2. Existem dois tipos de vagas com disponibilidade de cadastro no momento:
• Consultoria de Atuação Regional
• Consultoria Regional do Programa Empreender

10.3. A função de Consultoria de Atuação Regional perpassa pelas seguintes
atividades:

10.3.1. Conduzir a estruturação do planejamento estratégico da Regional;
10.3.2. Colaborar na implementação das ações do planejamento estratégico

da Regional;

8



10.3.3. Dar consultoria para aprimorar a atuação do Vice-Presidente Regional;
10.3.4. Articular o ambiente institucional nas ACIs por meio de visitas mensais

ao Presidente e diretorias das mesmas;
10.3.5. Sugerir ações institucionais, de desenvolvimento econômico local,

mercadológicas e gerenciais, envolvendo a FACISC nas ACIs;
10.3.6. Realizar e monitorar o planejamento estratégico das ACIs;
10.3.7. Acompanhar o desenvolvimento das atividades de responsabilidade

das ACIs, junto ao alinhamento regional;
10.3.8. Realizar o alinhamento estratégico - atuação das ACIs e da FACISC;
10.3.9. Apoiar as ações visando a elaboração e execução das atividades

comerciais, envolvendo soluções FACISC, exclusivamente para a equipe
das Soluções Empresariais da FACISC;

10.3.10. Apoiar as ações visando a elaboração e execução das atividades
envolvendo o Programa Empreender da FACISC, exclusivamente para a
equipe do Programa Empreender da FACISC;

10.3.11. Identificação, desenvolvimento e aplicação de ferramentas para
aumentar a eficiência na gestão das ACIs;

10.3.12. Dentre outras.
10.4. A função de Consultoria Regional do Programa Empreender perpassa pelas

seguintes atividades:
10.4.1. Apoio na capacitação e adaptação ao trabalho nos casos de novos

Consultores Locais, principalmente quando a capacitação não
acontece imediatamente após a contratação;

10.4.2. Registro das informações nos sistemas de informação do Programa
Empreender (Piperun, Google Drive, RAC e outros);

10.4.3. Validação e/ou orientação da seleção de novos segmentos ou cadeias
produtivas para criação de Núcleos;

10.4.4. Apresentação do Programa Empreender em encontros de sensibilização
para criação de novos Núcleos e gestão da aplicação da metodologia
na Regional atendida;

10.4.5. Apoio na elaboração e acompanhamento de ações mais complexas, que
incluem negociação com novas instituições parceiras ou que possuam
caráter inovador;

10.4.6. Apoio na comunicação entre a ACI, Consultor local, Núcleos
Empresariais e a Federação e o Sebrae;

10.4.7. Participações em reuniões de Núcleos com pautas estratégicas;
10.4.8. Participação nas reuniões de Comitê Gestor Local (ACI’s);
10.4.9. Participação nas reuniões do Comitê Gestor Estadual;
10.4.10. Apoiar a estruturação e monitorar a execução dos planejamentos dos

núcleos;
10.4.11. Auxiliar os consultores locais/coordenadores na estruturação do

planejamento e proposição de projetos (Edital do PAN, CACB e outros)
para os núcleos;

10.4.12. Realizar reunião bimestral com todos os consultores núcleos para
avaliação de resultados e ajustes nos planos de trabalho;
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10.4.13. Articular ativamente a adesão e a construção de projetos a serem
desenvolvidos junto aos núcleos por meio do edital PAN;

10.4.14. Treinamentos, capacitação e/ou alinhamentos com consultores locais,
executivos, diretores de núcleos, coordenadores e núcleos;

10.4.15. Ações estratégicas para fortalecer e manter núcleos;
10.4.16. Dentre outras.

10.5. A vaga de Consultor Regional do Empreender está vinculada à
obrigatoriedade de adesão ao credenciamento de consultores do Sebrae/SC,
disponível neste link:
https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/sc/noticias/edital-de-creden
ciamento-0012022,78da201941ab1810VgnVCM100000d701210aRCRD. As empresas
aprovadas para as vagas do Empreender apresentadas neste edital terão de
apresentar comprovante de credenciamento ativo ou de adesão em
andamento ao edital de credenciamento do Sebrae.

11. ABRANGÊNCIA E CARGA HORÁRIA DE ATUAÇÃO
11.1. As áreas de atuação no estado de Santa Catarina estão demonstradas

conforme os mapas abaixo:
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Mapa de atuação da Consultoria de Atuação Regional:

Mapa de atuação da Consultoria Regional do Programa Empreender:
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11.2. A carga horária para cada área de atuação é variável.
11.3. O valor pago para cada hora trabalhada é de:

• Consultoria do Programa Empreender: R$ 150,00 / hora
• Consultoria de Atuação Regional: Variável entre R$ 120,00 a

R$ 130,00 / hora
11.4. Estão disponíveis para contratação de consultores, de caráter imediato após

o encerramento das etapas deste edital, as seguintes vagas:

Tipo Área Regionais Carga horária Remuneração
(horas x valor hora)

Atuação
Regional

C Norte e Planalto
Norte

90 horas / mês Variável entre R$ 11.160,00
e R$ 11.340,00 / mês

Atuação
Regional

B Vale e Alto Vale 96 horas /mês Variável entre R$ 11.902,00
e R$ 12.096,00 / mês

Empreender A Grande
Florianópolis

Variável entre  78
horas e 99 horas /
mês

Variável entre R$ 11.700,00
e R$ 14.850,00 / mês

Empreender H Extremo Oeste
e parcial da
Noroeste

Variável entre 89
horas e 111 horas /
mês

Variável entre R$
13.350,00 R$ 16.650,00 /
mês

12. FORMA E PRAZO PARA PAGAMENTO
12.1. A contratação será feita somente mediante documentação adequada das empresas, e a

remuneração se dará da seguinte forma:

12.1.1. O valor estabelecido em contrato poderá ser reajustado a qualquer
tempo, observando-se índices de mercado e negociações entre as
partes.

12.1.2. O pagamento aos consultores contratados se dará mediante
apresentação da respectiva Nota Fiscal de Prestação de Serviços,
obrigatoriamente acompanhada do relatório de atividades
desenvolvidas conforme modelo e regras definidas pelo contratante,
responsabilizando-se a empresa contratada pelo recolhimento dos
impostos incidentes sobre o serviço prestado.

12.1.3. As despesas de deslocamento (hospedagem, alimentação, combustível,
seguro, veículo, manutenções, etc) para as atividades necessárias ao
desenvolvimento da função serão responsabilidade da empresa
contratada, independente da localidade na área de atuação
pertencente a este contrato.

12.1.4. Os equipamentos necessários para o desempenho das atividades são
de inteira responsabilidade da empresa contratada (notebook, celular,
plano de telefonia, internet, dentre outros).

12.1.5. A FACISC fornecerá e-mail corporativo hospedado no Gmail e com
ferramentas corporativas do Google para execução dos trabalhos.

12.1.6. Quando houver a solicitação pelo contratante da participação da
Contratada em reuniões e eventos de caráter indispensável, serão
custeados nesse caso, a hospedagem e alimentação referente ao
período da participação, em local e forma definidos pela contratante,
sendo o deslocamento sempre de responsabilidade da contratada.
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13. PRAZO DE DURAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
14.1. Os serviços a que se refere este Edital, serão iniciados em data à combinar, e

terão vigência anual, podendo após este prazo ser renovado
automaticamente por prazo indeterminado.

14. DISPOSIÇÕES FINAIS
15.1. A participação neste recrutamento importa a aceitação integral e irretratável

das normas contidas neste Edital.
15.2. Outras condições, prerrogativas e exigências para a contratação poderão ser

feitas pela contratante a qualquer tempo ao longo da seleção/cadastro das
empresas inscritas neste edital.

15.3. O representante legal da empresa é responsável, em qualquer época, pela
fidelidade e pela legitimidade das informações e pelos documentos
apresentados.

15.4. A participação da Facisc em condições diversas das estabelecidas neste
edital será decidida pelo Comitê Diretivo/Consultivo da Federação.

15.5. Não há vínculo de exclusividade no contrato, podendo a empresa contratada
ter outros clientes, mas no que cabe à este edital, estar em prestação ativa de
serviços para a FACISC impede a prestação simultânea de serviços para
entidades congêneres.

Florianópolis, 24 de janeiro de 2023
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