UNIOGBIS
Gabinete Integrado das Nações Unidas
para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau

Projeto “Impulsionar o setor dos medias para maior paz e estabilidade na Guiné-Bissau”
Concurso para formação e financiamento de empreendedores
FICHA DE CANDIDATURA
DADOS PESSOAIS DO REPRESENTANTE DA ORGANIZAÇÃO
Nome completo
Data e lugar de nascimento
/
/
Residência
Foto

□ Masculino

Sexo

□ Feminino

Cargo ocupado na empresa
Tem outro trabalho?

□ Sim (qual: ___________________________)
□ Não
CONTACTOS

Telefone principal
Telefone secundário
E-mail
INSTRUÇÃO
Concluiu o ensino secundário?

Possui algum grau de ensino superior? Se sim,
qual?

□ Sim □ Não
□ Bacharel
□ Licenciatura
□ Doutoramento

□ Pós-graduação
□ Mestrado

Especialização:_____________________________________

Línguas conhecidas

□ Português
□ Crioulo
□ Inglês
□ Francês
□ Outra(s)

Nível:________________________________
Nível:________________________________
Nível:________________________________
Nível:________________________________

Qual(is):______________________________
COMPETÊNCIAS PESSOAIS
Escolha as 3 principais
competências pessoais

□ Capacidade de comunicação □ Capacidade analítica (lidar com números)
□ Criatividade
□ Organização eventos e iniciativas diversas
□ Conhecimento de línguas □ Outras:____________________________

DETALHES DA EMPRESA
Nome da empresa
Endereço

Data de fundação:
/
N. de trabalhadores:

Setor de atividade
empresarial

A empresa está
legalizada?

Tipo de sociedade
Volume de vendas
nos últimos 6
meses?
(valor acumulado)

Área de cobertura
O estabelecimento
comercial è:
Principais custos
fixos mensais

/

□ Sim
□ Não
□ Sim
□ Não

□ Empresa individual
□ Associação/ONG
A empresa tem conta
□ Sociedade (SARL ou SA) □ Outro __________ bancária?
□ Menos de 500.000 FCFA
□ De 1.500.000 a 2.000.000 FCFA
□ De 500.000 a 1.000.000 FCFA
□ De 2.000.000 a 2.500.000 FCFA
□ De 1.000.000 a 1.500.000 FCFA
□ Mais de 2.500.000 FCFA
□ Internacional □ Nacional
□ Regional
□ Cidade □ Tabanca
□ Próprio □ Em locação (valor mensal:_______________________________________)

(p.ex: salários, aluguéis de
equipamento, segurança
etc...)

Principais custos
variáveis mensais
(p.ex: matérias primas,
contas de água, luz etc...)

Se houver, indique os principais sócios da organização
Nome
Cargo

% do capital possuído

RECURSOS DA EMPRESA

Quais são os recursos pessoais
que dispõe para apoiar a
implementação do seu
negócio?
(selecionar as 4 mais importantes)

□ Espaço próprio para implementação de negócios
□ Rede de contactos ligados ao meu negócio
□ Poupanças para investimento
□ Equipamentos
□ Tradição e conhecimento familiar no sector
□ Experiência no sector
□ Outros: ________________________________________________________

INFORMAÇÃO SOBRE O NEGÓCIO
Apresente de forma sucinta o seu órgão de comunicação social:

Descreva o que se faz atualmente em termos de modelo de negócio :

Quem é o seu público-alvo?

Quem foram os seus anunciantes nos últimos 6 meses?

INFORMAÇÃO SOBRE MELHORIA DO NEGÓCIO (MEDIA)
Já tem uma ideia para melhorar o negócio (media) ou um projeto para implementar

□ Sim

□ Não

Se sim, descreva de forma sucinta o que pretende fazer.

Quais são as vantagens do produto ou serviço que
pretende desenvolver?

Quais são os pontos fracos do produto ou serviço que
pretende desenvolver em comparação aos concorrentes?

Se não tem ideias sobre melhorias de negócios, descreva o que espera da formação

O curso pretende ter lugar fora das horas laborais, durante 2 a 3 vezes por semana. Por favor indique as suas
preferências de horário:
Prefiro que a formação tenha
□ De manhã (7h30 -10h30) □ Durante a hora de almoço (12h -15h)
lugar
□ À tarde (15h - 18h)
□ Qualquer hora
Dias da semana preferidos
□ segunda-feira
□ terça-feira
□ quarta-feira
(selecionar 3 dias)
□ quinta-feira
□ sexta-feira
□ sábado
□ sem preferência
□ 2 vezes por semana, durante 3 meses □ 3 vezes por semana, durante 2
Preferência de frequência
meses □ sem preferência
Preferência de datas de início
□ 28 de janeiro
□ 4 de fevereiro □ 11 de fevereiro □ 18 de fevereiro
(selecionar 2 ou 3 opções)
□ 25 de fevereiro □ 11 de março
□ 18 de março
□ Qualquer data
Duração das sessões
□ 3 horas seguidas □ 4 horas seguidas □ sem preferência
Preferência de lugar
□ Bairro da Penha □ Praça □ Qualquer

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS ANEXOS

□ Cópia do BI do candidato
□ Cópia do certificado de conclusão de 9° classe ou ensino secundário
□ Cópias do BI dos sócios, se houver
DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIOS ANEXOS

□ Cópia do alvará da empresa/cooperativa
□ Declaração de depósito de capital social
□ Conta bancária da empresa
□ Fotos do estabelecimento
□ Escritura

□ Estatuto da empresa/cooperativa
□ Cópia do balanço patrimonial/relatório financeiro
□ Cartas de referências
□ Outra documentação:________________________

ACEITAÇÃO DAS REGRAS E CONDIÇÕES DO CONCURSO

□ Concordo com as regras e condições do concurso, comprometendo-me com as obrigações e responsabilidades
inerentes à sua participação. Em relação à seleção dos empreendedores participantes da formação, concordo que o
UNIOGBIS e a ENGIM são soberanos e não haverá recurso da decisão.
Data ___/___/_____

Assinatura do candidato: _____________________________

