
RETIFICAÇÃO DO EDITAL EFGs N.º 01/2021
CHAMADA PÚBLICA – MARATONA CENTELHA: PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E

MENTORIA EM EMPREENDEDORISMO INOVADOR PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
PARA O EDITAL CENTELHA 2021

Onde se lê:

“ 3.2.) As inscrições realizar-se-ão no período de 07 a 13 de outubro de 2021, a partir das 13h00
da data de abertura do período de inscrição até às 20h do último dia do período previsto para as
inscrições, conforme o horário oficial de Brasília/DF.”

Leia-se:

“3.2.) As inscrições realizar-se-ão no período de 07 a 17 de outubro de 2021, a partir das 13h00 da
data de abertura do período de inscrição até às 20h do último dia do período previsto para as
inscrições, conforme o horário oficial de Brasília/DF.”

Onde se lê:

“4. DO CRONOGRAMA DA TRILHA DA 1a FASE DA MARATONA CENTELHA

As atividades previstas nesta Chamada seguirão o seguinte cronograma:

TRILHA DATA
Lançamento do edital 06/10/2021

Inscrições
07/10/2021  a  partir  das
13h  -  13/10/2021  até  as
20h.

Homologação das inscrições 13/10/2021 às 21h 
Live de Abertura: 
Empreendedorismo inovador e captação de recursos – a proposta
e experiências de sucesso do Programa Centelha

14/10/2021 às 19h

Live I: 
Design de oportunidades, escala e tendências de mercado

15/10/2021 às 19h

Game I: 
Onboarding: criando um frame do problema e/ou oportunidade 

16/10/2021

Live II:
Modelagem de soluções criativas de mercado

18/10/2021 às 19h

Game II:
Go-to-market: criando valor econômico e tecnológico

19/10/2021

Live III:
Desenhando equipes para projetos inovadores 

20/10/2021 às 19h

Mentorias 21 - 25/10/2021
Divulgação dos selecionados para a TRILHA DA FASE 2 A partir de 20/11/2021



Leia-se:

4. DO CRONOGRAMA DA TRILHA DA 1a FASE DA MARATONA CENTELHA

As atividades previstas nesta Chamada seguirão o seguinte cronograma:

TRILHA DATA
Lançamento do edital 06/10/2021

Inscrições
07/10/2021 a partir das 13h
- 17/10/2021 até as 20h.

Homologação das inscrições 17/10/2021 às 21h 
Live I – Abertura: 
Empreendedorismo inovador e captação de recursos – a
proposta  e  experiências  de  sucesso  do  Programa
Centelha

18/10/2021 às 19h

Live II - Capacitação: 
Design  e  modelagem  de  projetos  inovadores  –  o  que
preciso saber para construir uma proposta promissora?

19/10/2021 às 19h

Desafio da maratona: 
Boost: do frame de oportunidade ao design da proposta

20/10/2021 até às 23:59h

Mentorias 21 - 25/10/2021
Divulgação dos selecionados para a TRILHA DA FASE 2 A partir de 20/11/2021

Goiânia em 13 de outubro de 2021.

Moisés Ferreira da Cunha 
DIRETOR GERAL CETT
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