
                                                                   

 

 

ANEXO IV 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA EMPRESAS OU INSTITUIÇÕES 

INTERESSADAS 
 

DADOS DA EMPRESA 
Razão Social: 
Nome Fantasia: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 
Endereço: 
Nº: Complemento: Bairro: 
CEP: Cidade: Estado: 

CONTATOS 
Fone: Celular: 
E-mail Site: 

PRINCIPAL EXECUTIVO 
Nome:  
Cargo: E-mail: 

APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
Apresente a empresa através de itens como (anexe até 10 páginas): 
a) Histórico 
b) Negócio 
c) Missão 
d) Visão 
e) Área de atuação:  
   (   ) Tecnologia da Informação e Comunicação 
   (   ) Indústria Criativa 
   (   ) Materiais e Nanotecnologia 
   (   ) Ciências da Saúde e Biotecnologia 
   (   ) Ciências Ambientais e Energias Renováveis 
   (   ) Outra 
f) Princípios 
g) Produtos e/ou serviços e seus diferenciais 
h) Mercado alvo 
i) Parceiros e fornecedores (principais) 
j) Concorrentes (principais) 
k) Planos/projetos de crescimento/desenvolvimento e expansão 
l) Razões/motivações para a instalação no Feevale Techpark 
m) Outros itens que a empresa tenha interesse de apresentar 
Faturamento anual (último exercício social): R$  
Faturamento projetado: 
a) Ano 1  R$ 
b) Ano 2  R$ 
c) Ano 3  R$ 



                                                                   

 

 

Número atual de colaboradores:   
Número atual de colaboradores em Pesquisa e/ou Desenvolvimento: 
Nível de formação dos colaboradores (em número de colaboradores): 
a) Ensino Médio (completo ou incompleto):  
b) Técnico (completo ou incompleto):  
c) Graduação (completa ou incompleta): 
d) Especialização (completa ou incompleta): 
e) Mestrado (completo ou incompleto); 
f) Doutorado (completo ou incompleto): 
g) Pós-Doutorado (completo ou incompleto): 
h) Outros: 
Vínculo dos colaboradores com a Universidade Feevale (em número de colaboradores): 
a)  Aluno graduação: 
b)  Aluno pós-graduação: 
c)  Outros: 
Oportunidades diretas de trabalho (empregos, estágios, bolsas e/ou terceiros) 
projetadas (em números de colaboradores): 
a) Ano 1:  
b) Ano 2: 
c) Ano 3: 
Relacionamento da empresa com a universidade: 
a)  Projetos de pesquisa em andamento: 
b)  Utilização dos serviços especializados: 
c)  Outros: 

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA / CARÁTER INOVADOR 
Demonstre que a empresa tem base e fundamentos tecnológicos ou caráter 
inovador, estando apoiada em uma ou mais das seguintes iniciativas (anexe até 5 
páginas): 
a) Projetos próprios de pesquisa e desenvolvimento; 
b) Projetos cooperados com instituições de pesquisa e desenvolvimento, ensino técnico 
e/ou superior; 
c) Sócios ou colaboradores cursando mestrado ou doutorado em áreas afins às 
tecnologias empregadas pela empresa; 
d) Outro tipo de relacionamento com instituição (ões) de ensino e/ou pesquisa, como 
por exemplo: o uso do corpo docente e discente e/ou técnico, por exemplo (explicar); 
e) Adoção de programas de certificação da qualidade de produtos e/ou processos; 
f) Posse de patentes e/ou processos de inovação tecnológica; 
g) Relacionamento com outras empresas (projetos compartilhados, por exemplo); 
h) Existência de profissionais com formação específica e/ou experiência no ramo de 
negócio; 
i) Outras iniciativas não mencionadas. 
Dentre as iniciativas acima, existe alguma que a empresa pretende desenvolver a partir 
da instalação no FEEVALE TECHPARK? Explique: 

SOBRE A INSTALAÇÃO NO FEEVALE TECHPARK 



                                                                   

 

 

Apresente as estratégias da empresa para a viabilização do investimento e instalação 
das suas operações (financiamento, capital próprio, investidor externo, etc.). 

DECLARAÇÃO 
Declaro que li e entendi os termos do “Manual para Ingresso de Empresas no FEEVALE 
TECHPARK” e que estou de acordo com todas as regras por ele estabelecidas (rubricar 
todas as páginas desse formulário). 
 

_______________________, ____/____/______ 
 

_____________________________________ 
Nome do Sócio Representante 

 
 
 
 
 
 

  



                                                                   

 

 

INSCRIÇÃO PARA EMPRESAS OU INSTITUIÇÕES INTERESSADAS 
CHECKLIST DOCUMENTOS 

 

Documentos de todos os sócios da empresa (cópias): 
� RG ou carteira de identidade profissional; 
� CPF; 
� Curriculum Vitae assinado do(s) sócio(s) executivo(s) da empresa. 
 
Documentos da pessoa jurídica (cópias): 
� Contrato Social ou Estatuto e suas alterações ou consolidação; 
� Documento de eleição dos administradores, em caso de sociedade por ações, ou 
da diretoria em exercício, em caso de sociedades civis; 
� Comprovante de inscrição CNPJ/MF; 
� Certificado de regularidade para com o FGTS; 
� Certificado de regularidade para com o INSS; 
� Comprovante de registro na Junta Comercial do Estado, em caso de Firma 
Individual; 
� Certidões de regularidade para com as fazendas Federal, Estadual e Municipal 
(essa última, do Município sede da empresa proponente); 
� Comprovação de qualificação econômico-financeira, mediante a apresentação das 
demonstrações contábeis relativas ao último exercício social, já exigíveis e elaboradas 
na forma da Lei. 
 
Formulário de inscrição (ANEXO IV): 
� Formulário preenchido. 


