
 
 

 

 

CAMPANHA CONSULTORIA EMPRESARIAL SEBRAE 

Promoção do Sebrae, válida para todo o Estado de Goiás, até 31/ 12/ 2018. 

 

Pacotes de 20 horas de Consultoria, no valor total de R$ 1.700,00, parcelado em até 6 vezes no 

cartão de Crédito, sem juros (bandeiras Visa, Mastercard, Diners Club, American Express e Elo). 

Consultorias nas áreas de Atendimento ao Cliente, Compras e Estoques, Finanças, Gestão de 

Pessoas, Marketing e Vendas. Não fazem parte dos pacotes de 20 horas, as consultorias: Cult-

Coop - Estratégias de Abordagem da Cultura de Cooperação, Consultorias DLS - Diagnóstico de 

Loja Sebrae, Municipalização da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, Consultoria 

Individual (Média Empresa e Grande Empresa).  

Informações gerais:  

1. Formas de Pagamento: Os pagamentos à vista deverão ser efetuados antes do início de 

qualquer serviço. As formas de pagamento aceitas pelo Sebrae Goiás para a compra de seus 

produtos e serviços são: dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito, (Visa, Mastercard, Diners 

Club, American Express e Elo)*; Para o pagamento de consultorias e produtos SebraeTec** 

poderá ser admitida a emissão de boleto bancário. As inscrições feitas por boletos bancários não 

pagos até a data do vencimento devem ser reativadas somente por meio do 0800 570 0800, 

para geração de novo boleto.  

2. Vagas limitadas: As inscrições serão confirmadas à medida que forem realizadas pelo 

participante junto ao Sebrae e a quantidade de vagas por turma é definida de acordo com as 

especificidades técnica de cada produto. O Sebrae reserva-se no direito de não iniciar o curso 

caso não complete o número mínimo de participantes. O evento poderá ser adiado para uma 

nova data ou cancelado. O cancelamento de inscrição somente ocorrerá com até 48 horas antes 

do início do curso.  

3. Emissão de certificados: a segunda via de certificados, somente será fornecida com até dois 

anos após a data de realização do curso. Informar os dados completos do participante e da 

turma. Para as palestras não serão fornecidos certificados. *Consulte o termo de compromisso 

de prestação de serviço educacional do Sebrae Goiás na efetivação de sua matrícula. **Contrato 

de prestação de serviço de consultoria gerencial ou tecnológica 

 

 


