
Uso Interno

FISPAL 
TECNOLOGIA

SÃO PAULO - SP

VAGAS: 15

Inscrições: 03 a 08 de Junho 

Resultado da seleção: 09 de Junho
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ATRATIVOS inclusos

✓Passagem aérea de Goiânia-GO / São Paulo - SP/Goiânia-GO (incluso 
apenas bagagem de mão com até 10kg);

✓Hospedagem em hotel 3 estrelas ou superior (quarto duplo);

✓Seguro Viagem

✓Transporte (Transfer) Aeroporto /Hotel/Feira/Hotel/Aeroporto

✓Consultoria orientativa para o grupo (Online)

✓Encontro para compartilhamento de boas práticas (Online)

O que não está incluso:

✓ Alimentação e quaisquer outras despesas não indicadas 

acima
✓ Realize o credenciamento antecipado pelo link:

https://www.credenciamentofispaltecnologia.com.br

Partida:
20/06/2022
Chegada:

23/06/2022

PÚBLICO ALVO
Micro e Pequenas empresas de Industria, comércio ou 

serviço do segmento  de alimentos, bebidas, proteínas e 

embalagens!

Período da viagem

https://regtronweb.com.br/credenciamentooficial/informa/index/FISPALTEC2022/pt/tipo/E/paginicialsite/1?reportSuite=informafispaltecnologia.com.br&utm_source=Direct&utm_medium=Direct&utm_campaign=Unspecified&utm_content=&utm_term=&utmMDMContactID=&PromoCode=&formId=null&formName=Cidtech%20Visitor%20Registration&formType=Visitor%20Registration&reportSuite=informafispaltecnologia.com.br&utm_source=Google%20Organic&utm_medium=Natural%20Search%20Engine&utm_campaign=Unspecified&utm_content=&utm_term=&utmMDMContactID=&PromoCode=&formId=null&formName=Cidtech%20Visitor%20Registration&formType=Visitor%20Registration
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CRONOGRAMA 

DE TRABALHO:

DATA LOCAL

20/06 Goiânia – GO > São Paulo - SP

21/06 Visita à Feira FISPAL TECNOLOGIA

22/06 Visita à Feira FISPAL TECNOLOGIA 

23/06 Visita à Feira e Retorno São Paulo –SP > Goiânia - GO

* Programação sujeita a alterações sem aviso prévio 



Uso Interno

Valor do 

investimento

De R$4.080,00

✓Por R$2.040,00 / por empresário

Forma de pagamento

✓ A vista em dinheiro, PIX ou cartão;

✓ Parcelado em até 10 vezes via cartão de crédito 
[valor mínimo da parcela deve ser R$ 50,00 (cinquenta reais)].

Para facilitar aos pequenos negócios goianos o acesso à novos mercados, o Sebrae Goiás

subsídia até 50% das despesas inclusas em suas missões empresariais.
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Critérios de seleção e classificação
✓ Se enquadrar no público alvo da Missão;

✓ Estar adimplente com o Sebrae Goiás;

✓ Preencher a Ficha de Inscrição;

✓ Enviar todos os documentos solicitados na Ficha de Inscrição, sendo:
✓ Cartão de CNPJ/MEI/IE/PAB-ARTESÃO; 

✓ Comprovante de endereço da empresa (Últimos 90 dias):

Endereço conforme cadastro na Receita Federal - contas de água, luz, TV, internet, telefone fixo e celular.

✓ Cópia do Contrato Social consolidado com última alteração;

✓ Cópia dos documentos de todos os REPRESENTANTES LEGAIS que assinam pela empresa (RG/CPF/CNH/ ou carteira 

profissional);

✓ Cópia dos documentos do PARTICIPANTE DA MISSÃO (RG/CPF/CNH/ ou carteira profissional);

✓ Comprovante de vínculo do participante da missão com a empresa. (Contrato Social ou Carteira de Trabalho Assinada);

✓ Comprovante vacinal da Covid-19 / PARTICIPANTE DA MISSÃO. Através do aplicativo (Conecte SUS);

Os candidatos que não se enquadrarem nos critérios acima NÃO terão sua participação aprovada.

https://vitrine.sebraego.com.br/missoesempresariais/
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Regras Gerais – FISPAL TECNOLOGIA

▪ Obrigatória a apresentação de DOCUMENTO COM FOTO para entrar no evento;

▪ Será exigido a apresentação do comprovante de esquema vacinal completo para o

ingresso ao evento. (Duas doses ou mais, comprovadas através do aplicativo

Conecte SUS)

▪ A organizadora do evento tem DIREITOS EXCLUSIVOS DE USO DE IMAGEM (fotografias

e filmagens) de pessoas, estandes e produtos, para divulgação do setor e do

evento, em qualquer momento. Fotos e/ou filmagens de estandes e/ou produtos só

podem ser feitas com expressa autorização do expositor.
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MAIS SOBRE A FISPAL 

TECNOLOGIA 2022?

ACESSE:
www.fispaltecnologia.com.br

CONTATO – INFORMAÇÕES

 WhatsApp: (62) 98596-4596

 E-mail: larissa.nunes@sebraego.com.br

 Retornar para a página Missões Empresariais

http://www.fispaltecnologia.com.br/
mailto:larissa.nunes@sebraego.com.br
https://vitrine.sebraego.com.br/missoesempresariais/

