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Concluído em:

Histórico do Projeto
Parceria Ciesp/Sebrae
A parceria com o SEBRAE foi desenvolvida para oferecer cursos baratos e de ótima qualidade para
o nosso quadro associativo. São mais de 25 tipos de cursos para diversas áreas.
Objetivos do Projeto
Oferecer benefícios para nosso quadro associativo e também para empresas não associadas. No
caso de não associados, tentar trazer essas empresas para se associarem ao CIESP.
Como fazer isto?
Para empresas associadas, estamos oferecendo descontos de 30%, o que chamado a atenção de
outras empresas.
Descrição Passo a Passo
Entrar em contato com a gerência do SEBRAE da sua região e propor parceria para a jornada de
capacitação. Será elaborado um contrato de 6 meses que será revalidado sempre nesse mesmo
prazo, porém, com outros cursos de capacitação.
O CIESP entra com toda a estrutura física (salas com capacidade pra 30 alunos ou auditório),
retroprojetor, lousa, coffe-break, etc.
O parceiro participa com profissionais habilitados, apostilas, certificado de conclusão, etc.
Os valores de inscrições serão definidos pelo SEBRAE, o CIESP não pode cobrar valor maior que
o definido pelo parceiro.
Repasse: Atualmente, o valor para cada inscrição é de R$ 50,00, até 20 participantes será
repassado 50% para o parceiro, ou seja, R$ 500,00, independentemente se o CIESP concede o
desconto ou não para as empresas associadas.
OBS: O número de participantes é limitado a 30 alunos, sendo que, o que ultrapassar as 20
inscrições, até o limite de 30, serão 100% do CIESP.

1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 ações principais.

