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3. COMO RECEBO O PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLIO? 

4. COMO SERÃO FEITAS AS COMUNICAÇÕES DO PROGRAMA? 

5. ONDE POSSO TIRAR MAIS DÚVIDAS? 

 

1. QUEM PODE PARTICIPAR DO PROGRAMA? 

a) QUEM PODE SE INSCREVER?  

• O Bolsa Empreendedor vai receber inscrições de moradores dos 645 municípios paulistas. 

• Para participar, é necessário:  

- Ser maior de 18 anos; 

- Estar desempregado ou ser MEI - Microempreendedor individual; 

- Ser morador do Estado de SP; 

- Estar alfabetizado.  

• Podem participar:  

- Beneficiários do Bolsa família  

- Beneficiários do auxílio emergencial 

 

b) QUEM NÃO PODE SE INSCREVER? 

• Quem tem CNPJ (exceto se o CNPJ for um MEI); 

• Quem tem inscrição de CNPJ como empresário, sócio ou administrador de pessoa jurídica; 

• Quem tem emprego formal ou é servidor público; 

• Quem tem renda familiar mensal maior que 3 salários-mínimos (R$3.300). 

 



c) QUEM TEM PRIORIDADE PARA AS VAGAS? 

• Os inscritos serão classificados em ordem de prioridade de acordo com os critérios de 

vulnerabilidade a seguir:  

- Pessoas com baixa renda; 

- Mulheres;  

- Pretos, pardos ou indígenas; 

- Jovens (18-35 anos); 

- Pessoas com deficiência. 

• Os critérios de desempate serão consecutivamente:  

- Ser beneficiário do Bolsa-Família e  

- Ordem de inscrição. 

 

d) PODE SE INSCREVER QUEM FOR MEI DE OUTRO ESTADO? 

• Quem tiver o MEI de outro estado pode se inscrever e está elegível ao programa. Mas para 

garantir a bolsa (R$1.000,00) precisará abrir um MEI inscrita no Estado de SP. 

 

e) EXISTIRÁ LISTA DE ESPERA? 

• Participantes que não cumprirem os requisitos para recebimento do benefício Bolsa auxílio 

(ou seja, completar o curso de empreendedorismo e a formalização do MEI) serão 

desclassificados no programa; 

• As vagas remanescentes serão preenchidas nas próximas turmas de cursos conforme ordem 

de classificação das inscrições (se calendário operacional permitir); 

• Todos os não selecionados para o programa irão para uma lista de espera e serão chamados 

para as próximas turmas assim que houver vagas disponíveis, conforme ordem de classificação 

da lista de selecionados (ranking). 

 

2. COMO FUNCIONA O CURSO DE EMPREENDEDORISMO? 

a) O QUE SERÁ ENSINADO NO CURSO? 

• Os cursos do Empreenda Rápido serão oferecidos em parceria com o Sebrae-SP. Abordarão 

temas como formalização, empreendedorismo, ideia de negócios, marketing e finanças, dentro 

de uma trilha de conhecimento chamada Descomplique direcionada aos empreendedores 

informais e novos empreendedores. 

 



 

b) QUAL A DURAÇÃO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO (EMPREENDA RÁPIDO)? 

• Carga horária: presencial 20 hrs; remoto 10 hrs (duração aprox. 1 semana); 

 

c) EM QUE HORÁRIOS O CURSO SERÁ OFERECIDO? 

• Os cursos serão oferecidos em 3 turnos conforme capacidade de atendimento do Sebrae: 

- Manhã - 08h30 a 12h30 

- Tarde - 13h a 17h 

- Noite - 18h a 22h 

 

d) COMO RECEBEREI O CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE 

EMPREENDEDORISMO? 

• O prazo para emissão do certificado é de até 7 dias úteis após a conclusão do curso e será 

enviado por e-mail, caso não receba após esse período poderá consultar no link: 

https://certificado.sebraesp.com.br/ 

 

e) POSSO ESCOLHER O CURSO ONLINE OU PRESENCIAL? 

• Como a escala do programa é muito grande – 100 mil empreendedores, iremos alocar os 

inscritos de acordo com a viabilidade operacional dos cursos; 

• Serão priorizados para formato online: PCD e pessoas que moram a mais de 30km de uma 

sala de aula oferecida pelo Sebrae; 

• Serão priorizadas para formato presencial: Pessoas acima de 50 anos e escolaridade até 

ensino fundamental; 

• Após essas priorizações os candidatos serão alocados de acordo com a ordem de 

classificação da lista de selecionados e capacidade de atendimento dos cursos. 

 

f) POSSO ESCOLHER ONDE FAREI MEU CURSO DO SEBRAE? 

• Esse programa tem uma oferta de curso altamente capilarizada no Estado em parceria com o 

Sebrae; 

• Essa distribuição das salas foi realizada de maneira a garantir atendimento próximo para a 

maior parte da população; 

• O Sebrae fez parcerias com diversos parceiros para garantir essa oferta de salas, como por 

exemplo escolas, salas da prefeitura e escritórios do Sebrae; 

• O sistema irá alocar cada um na sala mais próxima do Sebrae (limite máximo de 30km) de 

acordo com a ordem de classificação da lista de selecionados (ranking). Caso não exista uma 

https://certificado.sebraesp.com.br/


sala em seu município, ou exista apenas a mais de 30km, você receberá a oferta de curso 

online. 

 

3. COMO RECEBO O PAGAMENTO DA BOLSA-AUXÍLIO? 

• O Bolsa do Povo enviará para todos os candidatos elegíveis ao pagamento um link para 

acesso ao site do Bolsa do Povo para o processo de aquisição do voucher (cupom de 

pagamento). No site o candidato irá responder algumas perguntas pessoais para validação da 

identidade; 

• O valor do benefício deverá ser sacado pelos beneficiários no Banco do Brasil ou 

Banco24horas e estará disponível de acordo com a realização do curso de qualificação e da 

formalização do MEI; 

• A previsão de pagamento da primeira parcela é em até 30 dias após a conclusão do seu curso 

de qualificação, sendo a formalização realizada até 2 dias úteis após o término do curso; 

• A previsão de pagamento da segunda parcela é em até 30 dias após o pagamento da 

primeira parcela; 

• O valor do benefício deverá ser sacado pelos beneficiários em até 60 (sessenta dias) da 

disponibilização do recurso da 2ª parcela; 

 

• Critérios para recebimento da 1ª parcela (R$500): 

- Presença de 75% nos cursos do Empreenda Rápido oferecidos pelo Sebrae (remoto ou 

presencial); 

- Formalização com CNPJ MEI no Estado de São Paulo (ex. abertura de MEI), realizada até 2 

dias úteis após o término do curso, site oficial: https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-

br/empreendedor.  

 

• Critérios para recebimento da 2ª parcela (R$500): 

- No momento da validação/liberação para pagamento, MEI/CNPJ estar ativo. 

 

4. COMO SERÃO FEITAS AS COMUNICAÇÕES DO PROGRAMA? 

• Mensagem de seleção no programa: Os inscritos que forem selecionados para o programa 

serão comunicados via e-mail e SMS do Bolsa do Povo. Lembre-se de checar a caixa de spam 

do seu e-mail; 

• Mensagem com informações sobre o curso: O SEBRAE enviará em por e-mail informações 

sobre a data, local e horários do curso. Lembre-se de checar a caixa de spam do seu e-mail; 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor


• Os inscritos no programa também podem receber informações adicionais sobre outras 

oportunidades e programas de acordo com seu perfil. 

 

5. ONDE POSSO TIRAR MAIS DÚVIDAS? 

Sobre os benefícios do Programa: 

• Bolsa do Povo: WhatsApp (011) 98714 – 2645; Atendimento Eletrônico: 24h 

• Bolsa do Povo: Central de Atendimento 0800 7979 800; Atendimento: Segunda a Sexta feira, 

das 8h às 18h; Atendimento Eletrônico: 24h. 

 

Sobre a capacitação de Empreendedorismo do Sebrae: 

• Sebrae: 0800 570 0800 

• Escritórios regionais do SEBRAE-SP 

• Postos de atendimento do SEBRAE Aqui 

 

 

 


