EDITAL DE DIVULGAÇÃO DOS APROVADOS
Processo Seletivo da Incubadora Internacional de Empresas de
Base Tecnológica da UEL (INTUEL)

Profº Doutor Edson A. Miura, Diretor da Agência de Inovação Tecnológica da
UEL e Presidente da Comissão Examinadora do processo seletivo supra, no
uso de suas atribuições, DIVULGA, conforme o disposto no item 16 do Edital
de Abertura do processo seletivo, lista dos candidatos aprovados no processo
seletivo para a Incubadora Internacional de Empresas de Base Tecnológica
(INTUEL), para realizarem a entrega dos documentos estipulados no item 2 do
presente edital.

1) Lista dos aprovados na modalidade de incubação residente
e não-residente:
Projetos

Pontuação

Xmodal Tecnologia em Comércio Exterior

70,55

EducaMaker

67,75

Quick Control

67,5

AllService

65,75

WeCard Networking

64

2) Os projetos aprovados no processo seletivo deverão entregar a
documentação descrita abaixo, na secretaria da Agência de Inovação
Tecnológica da UEL, localizada na Rodovia Celso Garcia Cid, Km 380,
Campus Universitário, Londrina-PR, entre os dias 5 e 14 de dezembro de 2018,
das 14h às 18h, sob pena de preclusão do direito de contratação. Sendo que a
entrada das empresas na incubadora será no dia 07/01/2019, conforme
calendário da UEL.

Documentação entregue fora do prazo ou do horário estipulado e ainda
aquelas que não contemplarem todos os documentos exigidos no presente
edital não serão recebidas pela AINTEC.
Documentação necessária:
Se a empresa não tiver um CNPJ:


Cópia do CPF dos sócios;



Cópia do RG dos sócios;



Cópia do comprovante de residência dos sócios;



Currículo dos sócios.

Se a empresa já tiver um CNPJ, deverão ser apresentados também:


Cópia do CPF dos sócios;



Cópia do RG dos sócios;



Cópia do comprovante de residência dos sócios;



Currículo dos sócios.



Cópia do Cartão CNPJ da empresa;



Cópia do Contrato Social e suas alterações;



Cópia da certidão negativa de FGTS;



Cópia de certidão negativa de Dívida Ativa da União.

Prof. Dr. Edson A. Miura
Diretor da AINTEC

