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EDITAL PARA SELEÇÃO DE MENTORAS E MENTORES VOLUNTÁRIOS 

PROJETO HORIZONTE – INOVAÇÃO SOCIAL  
VALE 

 
- Antônio Pereira (Ouro Preto) - 

- Engenheiro Correia (Ouro Preto) - 

-  Barão de Cocais - 

- Itabirito - 

-  São Sebastião das Águas Claras (Nova Lima) -  

- André, Barra Feliz, Brumal e Cruz dos Peixotos (Santa Bárbara) - 
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A VALE, por meio da Diretoria Especial de Reparação e Desenvolvimento, vem atuando nos territórios de 
Antônio Pereira (Ouro Preto), Barão de Cocais, Itabirito e São Sebastião das Águas Claras (Nova Lima), 
buscando minimizar os impactos causados a todos os afetados pelas evacuações.  
 
 
Concomitante a medidas emergenciais adotadas pela Empresa, a Vale apoia esses Municípios na busca pela 
construção de um legado positivo, por meio de projetos e programas estruturantes que construam valor e 
relações respeitosas junto às comunidades.  
 
Diante disso, surge o Projeto Horizonte – uma iniciativa Vale com execução da Semente Negócios, que visa 
contribuir para a melhoria das condições de vida e bem-estar dessas localidades, apoiando o fortalecimento 
social e o desenvolvimento das vocações regionais, ao mesmo tempo que busca a solução de problemas locais 
ligados às dimensões sociais, econômicas e ambientais.  
 
A Semente Negócios é uma empresa de educação empreendedora que tem como objetivos contribuir na 
evolução de ecossistemas de empreendedorismo, alavancar o empreendedorismo inovador como 
instrumento de mudanças sociais e aumentar as competências de inovação em grandes organizações. 
 
Acredita-se que distribuir a capacidade de inovação é uma forma de fortalecer ecossistemas empreendedores, 
aumentando a complexidade econômica de territórios, expandido liberdades e resiliência. Além disso, o 
empreendedorismo é entendido como gerador de autonomia na medida em que os atores resolvem 
problemas reais enquanto aprendem fazendo e aprendem a aprender. Assim, uma sociedade mais justa 
precisa de atores dos territórios com conhecimento e autonomia, tornando-se protagonistas das soluções 
construídas por eles e para eles.  
 
Como parte desse desenvolvimento local, estamos selecionando voluntários das regiões, que serão treinados 
pela Semente Negócios, para serem mentores e mentoras e pontos de apoio aos negócios que passarão pelas 
etapas previstas no Projeto.   
 
O mentor de negócio dará suporte e encorajamento, para que a as equipes consigam ter uma boa participação 
nos eventos, gerenciando seu próprio aprendizado.  
Será também um primeiro ponto de auxílio, para ajudar os participantes a desenvolverem as possibilidades, 
incitando a reflexão sobre o negócio, apresentando ferramentas e estimulando no desenvolvimento individual 
e coletivo.  
 
 
1. O PROJETO  
 
1.1 O Projeto Horizonte tem como objetivo principal fomentar e incentivar o fortalecimento das relações 

sociais, econômicas e ambientais dos territórios. Busca também fortalecer a capacidade sustentável da 
população desses territórios, desenvolvendo modelos de negócio com propósito, que possam auxiliar as 
comunidades a enfrentar os desafios locais mapeados na fase preliminar do Projeto.  
Negócios com propósitos são aqueles que buscam resolver um problema e/ou necessidade 
socioambiental, tendo essa solução como um ponto central e estratégico do negócio em sua atividade 
central.   
 
O projeto visa objetivamente à: 

● Abertura de novos modelos de negócio com propósito;  
● Requalificação de empresas, startups, cooperativas, associações e projetos sociais, tendo como foco 

a essência do conceito de negócios com propósito.  
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1.2 O Projeto Horizonte possui três etapas de natureza eliminatória voltadas para o desenvolvimento do 
empreendedorismo nos territórios que abrangem o Projeto, com seus objetivos descritos abaixo: 

A. MARATONA EMPREENDEDORA | 1 SEMANA (10 A 18 DE ABRIL DE 2021) 
Evento rápido e de alta intensidade totalmente online, para desenvolvimento de negócios com 
propósito alinhados em solucionar os desafios territoriais mapeados.  
Serão atividades conduzidas por consultores e mentores, com conteúdos teóricos e práticos com o 
objetivo de acelerar a etapa de formação de ideia e validação do negócio, ou seja, fomentar novas 
ideias de negócios e encontrar uma proposta de modelo de negócio sustentável. 
Ao final dessa etapa, haverá apresentação de pitches (exposição rápida de um produto/ serviço/ 
negócio) a mentores e especialistas de mercado.  
Uma banca de avaliação selecionará as 20 (vinte) melhores propostas de cada um dos territórios de 
Barão de Cocais, Itabirito e São Sebastião das Águas Claras, as 10 (dez) melhores propostas de Antônio 
Pereira, as 4 (quatro) melhores de Engenheiro Correia e 4 (quatro) melhores para os territórios de 
André, Barra Feliz, Brumal e Cruz dos Peixotos, que prosseguirão para a próxima etapa, a de Pré-
aceleração. 
 

B. PRÉ-ACELERAÇÃO | 4 MESES (MAIO A SETEMBRO DE 2021)  
Na etapa de pré-aceleração, os negócios com propósito selecionados serão imersos em um processo 
de aprendizagem e consultoria, para validação decisiva de seus projetos, devendo, ao final, 
apresentarem um novo pitch à banca avaliadora. 
Serão habilitadas para a etapa de aceleração 10 (dez) melhores propostas de negócios com propósito 
de cada uma das localidades de Barão de Cocais, Itabirito e São Sebastião das Águas Claras, as 5 (cinco) 
melhores propostas de Antônio Pereira, as 2 (duas) melhores de Engenheiro Correia e as 2 (duas) 
melhores para os territórios de André, Barra Feliz, Brumal e Cruz dos Peixotos. 
 

C. ACELERAÇÃO | 12 MESES (SETEMBRO DE 2021 A SETEMBRO DE 2022) 
Será realizado o processo de incubação, no qual cada negócio desenvolverá seus projetos, com 
suporte individual e coletivo constante. Nessa etapa, os negócios irão dispor de um espaço físico de 
escritório compartilhado, tipo coworking, para seus desenvolvimentos, seguindo os protocolos e 
recomendações necessários de saúde e segurança estabelecidos. Caso o cenário de Covid-19 ainda 
esteja em situação grave, o espaço poderá ser revisto e outras soluções poderão ser empregadas.  
Durante esse período, cada negócio com propósito receberá um aporte financeiro (capital semente) 
de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em forma de custeio, para o desenvolvimento de seus 
projetos. A liberação do aporte será gradual, segundo a comprovação de entregas específicas. 
 
Por intermédio da Semente, os negócios acelerados poderão se conectar com outros atores dos 
ecossistemas de negócios sociais, com negócios similares, possíveis investidores ou clientes, a fim de 
potencializar e escalar os negócios.  

 
 

2. DOS OBJETIVOS PARA OS MENTORES VOLUNTÁRIOS 
 
Proporcionar aos mentores e mentoras voluntários não-remunerados, aprimoramento profissional, com 
desenvolvimento de atividades e transferência de conhecimento sobre empreendedorismo, por meio da 
metodologia Semente do Caminho Empreendedor, oportunizando: 

• O incentivo à descoberta de novas habilidades e competências; 

• Possibilidade de novas experiências profissionais;  

• Desenvolvimento de espírito de colaboração; 

• Ampliação da visão de empreendedorismo e inovação; 

• Expansão das relações sociais; 

• Aquisição de novos conhecimentos e ferramentas de gestão. 
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Parágrafo Único: Todos os mentores e mentoras voluntários receberão um certificado de participação 
no Projeto Horizonte emitido pela Semente Negócios, bem como um retorno individual sobre sua 
atuação no Projeto.  

 
3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

 
3.1. Os mentores serão selecionados obedecendo aos seguintes critérios:  

a) Disponibilidade e interesse do candidato; 
b) Conhecimento do candidato sobre os temas de empreendedorismo e inovação social;  
c) Habilidades de comunicação e articulação de atores; 
d) Postura colaborativa e de aprendizado. 

 
3.2. Serão etapas para a seleção de mentores: 

3.2.1. Inscrição como voluntário na página www.projetohorizonte.com.br; 
3.2.2. Envio de um vídeo feito pelo celular na posição horizontal, de até 5 (cinco) minutos, contando 

um pouco sobre o que o/a motiva a ser um mentor/mentora voluntário e como acredita que 
poderá ser sua contribuição nas etapas do Projeto Horizonte; 

3.2.3. Entrevista virtual com equipe Semente do Projeto Horizonte para alinhamento.  
 

É necessário que os mentores e mentoras voluntários possuam residência ou vínculo empregatício de 
qualquer natureza com os seguintes territórios: Antônio Pereira, Engenheiro Correia (Ouro Preto), Barão de 
Cocais, Itabirito, São Sebastião das Águas Claras (Nova Lima) ou em um dos quatro territórios de Santa Bárbara: 
André, Barra Feliz, Bruma ou Cruz dos Peixotos. 

 

Parágrafo único: Poderão participar também funcionários e terceirizados Vale residentes ou que trabalhem 
em algum dos territórios de Antônio Pereira, Engenheiro Correia (Ouro Preto), Barão de Cocais, Itabirito,  
São Sebastião das Águas Claras (Nova Lima) ou em um dos quatro territórios de Santa Bárbara: André, Barra 
Feliz, Bruma ou Cruz dos Peixotos. 
 
 
 

 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Os mentores e mentoras voluntários poderão acompanhar alguns dos negócios nas etapas do programa 

previamente descritas no item 1.3. com encontros, orientações, workshops, revisões, compartilhamento 
de conhecimento técnico, aprimoramento das técnicas e objetivos dos negócios assim como auxílio na 
resolução dos problemas.  
 

4.2. As mentorias serão realizadas por plataformas on-line e gerenciadas pela equipe Semente Negócios.  
 

4.3.  Os mentores e mentoras serão alocados em uma das quatro linhas de atuação principais que constituem 
o programa, de acordo com a indicação de seu interesse e a partir do alinhamento com os consultores e 
consultoras da Semente: 

1. Desenvolvimento rural e turismo ecológico; 
2. Cidades sustentáveis e economia circular;  
3. Inclusão digital, educação e infraestrutura e 
4. Saúde comunitária e tecnologias para o bem-estar. 
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4.4. É necessário que os mentores e mentoras voluntários tenham, no mínimo, 8 (oito) horas durante o 

período de 05/04/2021 a 17/04/2021, para participarem no formato online, conforme a seguir: 

• 4 (quatro) horas disponíveis para treinamento e alinhamento, nos dias 06/04/2021 e 08/04/2021 
das 18:00 às 20:00 h e  

• 4 (quatro) horas durante a Maratona Empreendedora, entre os dias 10/04/2021 e 17/04/2021. 
 

5. ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS PELOS MENTORES E MENTORAS: 
 

5.1. Os voluntários acompanharão alguns dos negócios na 1ª. etapa do projeto – Maratona Empreendedora 
– por meio das seguintes atividades: 

• Participação em encontros;  

• Orientações; 

• Workshops;  

• Compartilhamento de conhecimento técnico; 

• Revisões e aprimoramento das técnicas e objetivos dos negócios e 

• Auxílio na resolução dos problemas.  
 
5.2. A contribuição de cada um se dará a partir da identificação de sua área principal de interesse e habilidades 

e com a orientação dos consultores e consultoras da Semente Negócio. Os mentores e mentoras estarão 
diretamente ligados aos negócios para os quais estarão direcionados, participando da maratona e 
auxiliando nos desenvolvimentos necessários para as entregas. 

 
5.3. A dedicação dos mentores e mentoras nas outras etapas do projeto, Pré-Aceleração e Aceleração, será 

discutida e acordada individualmente. 
 

5.4. A mentoria é uma função voluntária, gratuita e eventual de serviços, ou seja, sem remuneração financeira 
em troca dessa função. De forma alguma, caracteriza qualquer vínculo trabalhista com o Projeto 
Horizonte, Semente Negócios ou Vale.   

 
6. INSCRIÇÕES 

 
6.1. A inscrição para a mentoria é gratuita e será realizada exclusivamente pelo link de inscrição no site: 

www.projetohorizonte.com.br até o dia 28/03/2021. 
 

6.2. Ao realizarem a inscrição, o mentor e mentora voluntários:  

a) Reconhecem e declaram automaticamente que aceitam as regras e condições estabelecidas neste 
Projeto;  

b) Autorizam, para todos os fins de direito, o uso de imagem e voz, para fins de divulgação e 
publicidade do Projeto, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos e filmagens.   

c) Reconhecem e declaram automaticamente que aceitam e autorizam a divulgação, 
compartilhamento e tratamento dos dados pessoais, permitindo que as empresas proponentes 
do Projeto Horizonte realizem o tratamento dos dados pessoais, para o cumprimento de suas 
obrigações contratuais e/ou legais, de acordo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados.  

d) Responsabilizam-se legalmente pelos documentos, informações e materiais apresentados.   


