PROCESSO SELETIVO DE EMPREENDEDORAS

Ficha de Inscrição
1 DADOS PESSOAIS
Nome Completo: _____________________________________________________________
Sexo:
M
F
Data Nascimento: _____/_____/_____
Estado Civil:
Casada
Solteira
Viúva
Separada
Outros
Escolaridade:
Não alfabetizada
Ensino Fundamental
Ensino médio Superior
Situação:
Completo
Incompleto
Em andamento
Possui alguma deficiência?
Sim
Não
Se SIM, qual? ___________________________________________________________
Endereço:
Rua/Avenida: ___________________________________________________N°: _________
Complemento: _____________________ Bairro: ___________________________________
Município: __________________ Estado: ___________________________CEP:_________
Fone: Residência ___________________ Celular ________________ Outro: ____________
Email: ____________________________________________________________________
2 DADOS DA FAMILIA
Quantas pessoas residem na casa: ____________ Quantas pessoas trabalham: _________
Qual a renda familiar aproximada (soma de todas as rendas): _________________________
Recebe algum tipo de benefício?
Bolsa Família
Bolsa Escola
Tarifa Social de Energia Elétrica
outro ______
3 PREENCHER 3.1 
se você fizer parte de um Empreendimento. 
PREENCHER 3.2
se você
for um empreendedor individual.
3.1 EMPREENDIMENTO
Nome do Empreendimento _______________________________________________________________
Atividade: ___________________________________________ Tempo de Existência: ________________
Nº de participantes: Mulheres: ___________ Homens ___________
O grupo já tem parceria com alguma entidade? Qual? ___________________________________________
______________________________________________________________________________________
Qual o faturamento mensal aproximado? ___________________________________________
3.2 EMPREENDEDORA INDIVIDUAL
Atividade: _____________________________________ Tempo de Atividade: _____________________
Onde você produz:
em casa
Outro local? Qual? _____________________
Onde você comercializa:
em casa
Outro local? Qual (is) ____________________________
Qual sua renda mensal aproximada? ___________________________________________

4 PERFIL EMPREENDEDOR 
(avaliação do nível de desenvolvimento de competências)
Responda as perguntas abaixo, marcando com um X, 
a coluna que mais corresponde ao seu perfil “NUNCA”, “ÀS
VEZES” e “FREQUENTEMENTE”. A coluna da NOTA será preenchida pelo Consulado.

COMPETÊNCIA

NUNCA

ÀS
VEZES

FREQUEN
TEMENTE

1

2

3

NOTA

Busca de oportunidade e iniciativa: 
você
se antecipa aos fatos e

cria oportunidades pessoais ou para seu empreendimento?
Persistência: 
você
enfrenta os obstáculos para alcançar o sucesso?

Correr riscos calculados: 
você assume desafios e responde por
eles?
Exigência de Qualidade e Eficiência: 
você se dispõe a fazer
sempre mais e melhor?
Comprometimento: 
você se dispõe a sacrifícios pessoais, colaborar
com a equipe e zelar pelos clientes?
Busca de informações: 
você avalia importante ter informações
atualizadas de clientes, fornecedores, concorrentes e sobre seu
próprio negócio?
Estabelecimento de Metas: 
você
define com clareza seus

objetivos

pessoais e para o seu empreendimento, tanto em longo quanto em
médio prazo?
Planejamento e monitoramento sistemáticos: 
com que frequência
você organiza suas tarefas de maneira objetiva, com prazos
definidos, e consegue avaliar os resultados?
Rede de contatos: 
com que frequência você faz contatos com
pessoas ou entidades (associações, cooperativas etc) com o objetivo
de ajudar a atingir os objetivos do seu negócio?
Independência e autoconfiança: 
você
age e mantém sempre a sua

confiança no sucesso?

5 EXPECTATIVA
Em que você espera que o Consulado da Mulher contribua para o seu desenvolvimento e o
desenvolvimento do seu negócio?

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Você está interessada e tem disponibilidade para participar de treinamentos / capacitações?
Interesse: Sim ( ) Não ( )
Disponibilidade: Manhã ( ) Tarde ( ) Noite ( )
São Paulo, ______ de _____________________ de 2015.
Assinatura: ____________________________________________________________

