
 

Inscreva-se e concorra! BOA SORTE! 
 

SORTEIO DE CONSULTORIAS ON-LINE – PROGRAMA DE ALAVANCAGEM EMPRESARIAL DO SEBRAE 

 

A CICS Canoas estará sorteando 4 consultorias on-line para seus associados, dentro do Programa de 

Alavancagem Empresarial do SEBRAE. 

Serão encontros semanais exclusivos com especialistas de mercado em diversos temas, que trarão cases e 

sugestões para implementação nos negócios. Oportunidade para questionar e tirar dúvidas. 

CONTEÚDO NOVO TODA SEMANA! GRUPO FECHADO NO TELEGRAM! 

Para participar do sorteio, a empresa associada precisa ser Micro e Pequena Empresa, e estar com as 

mensalidades da CICS em dia até julho de 2021. 

O período de inscrição é de 13 a 23/07/21, e o formulário de inscrição e regulamento encontram-se no site 

www.cicscanoas.com.br (os mesmos serão enviados para os e-mails das empresas associadas, cadastrados em 

nosso sistema). Formulário: https://forms.gle/ErDhm3eDhFpwaY8A8 

Ao preencher o formulário, a empresa precisa optar por um pacote de consultoria: 

 Consultoria On-line Gestão de Caixa e Capital de Giro - 12h 

 Consultoria On-line Identificação e Acesso a Novos Mercados - 10h 

 Consultoria On-line Marketing Digital na Prática - 10h 

 Consultoria On-line Modelagem de Negócios - 8h 

No mesmo formulário, a empresa deverá preencher um breve questionário: 

 O que você espera da CICS Canoas? 

 Quais benefícios você busca encontrar na Entidade? 

 Quais temáticas de eventos você gostaria que a CICS promovesse para os associados? 

 Qual temática para treinamentos interessa para sua empresa? 
 

Além disso, a empresa associada inscrita precisa estar seguindo o perfil da CICS Canoas no Instagram 

(www.instagram.com/cicscanoas). IMPORTANTE: a empresa precisa informar no formulário o perfil da 

empresa que segue a CICS (caso a empresa não tenha perfil profissional, seguir a CICS com o perfil pessoal do 

proprietário). 

Os formulários de inscrição preenchidos serão analisados previamente por uma comissão da CICS, que fará a 

validação das informações e dos critérios exigidos. (OBS: Somente as empresas que cumprirem todas as 

exigências participarão do sorteio). 

O sorteio será realizado durante a Reunião On-line de Diretoria Ampliada do dia 27/07/2021, às 13h, para a 

qual todos os associados serão convidados (sorteio através do site www.sorteador.com.br). 

As empresas sorteadas precisam realizar o cadastro nas consultorias selecionadas, junto a CICS Canoas, até o 
dia 30/07/2021. 
 
O início das consultorias será a partir do dia 16/08/2021 (o prazo máximo para início será no dia 14/09/2021). 
 
Os encontros terão duração de 2 horas e os agendamentos serão realizados diretamente entre o Empresário 
e o Consultor, conforme disponibilidade de ambos. 
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