
Projeto 
Consultor Empreendedor 
 

Resgatar empresas, salvar empregos e 
transformar pessoas. 
A Caça Talentos, em parceria com a Contabilidade dos Empreendedores 
apresenta o Projeto 2021: Programa Consultor Empreendedor 

 

Sobre o Programa 
O programa tem como objetivo desenvolver comportamentos e atitudes 
empreendedoras em empresas parceiras, estudantes e recém-graduados dos cursos e 
das áreas de Contabilidade, administração, marketing, publicidade, Comunicação, 
Informática, pedagogia , engenharia de produção e áreas afins. Por meio de uma 
metodologia estruturada, para contribui com a formação empreendedora e 
desenvolver habilidades de consultoria e instrutoria levando conhecimentos junto ás 
empresas que precisam de ajuda em seus negócios. 

Encontros 

 

Público-Alvo 



• Empresários, Estudantes de ensino técnico e superior que estejam matriculados e 
frequentes, de acordo com a programação de cada escola de áreas afins, das 
Instituições de Ensino de Belo Horizonte e região metropolitana. 

• Estudantes que esteja concluindo o curso é necessitam do estágio supervisionado. 

Mentorias de Negócios 

Mentores: Sua participação é voluntária, com o objetivo de ensinar, orientar, avaliar e 
propor melhorias, auxiliando no aprimoramento, crescimento e desenvolvimento do 
indivíduo ou do negócio. 

Programa de estágio 

Interessados, entrar em contato com a Caça talentos Consultoria e Treinamento 
Empresarial Ltda e-mail ctalentos@uol.com.br ou pelo telefone (31) 3272-1149/99949-
5061 

Metodologia 
O Programa contempla encontros presenciais, com mentorias técnicas e de negócio, feedback, e 
bancas de avaliação, além de apoio de toda estrutura da Caça Talentos e Contabilidade dos 
empreendedores. 

Com carga horária total de 95 horas, vivencie experiências em espaços interativos como salas de 
coworking e laboratório aberto. 

 



Duração do Programa: 

8 semanas  
Turno: Manhã ou Tarde 

Início previsto:  

20/04/2018 

 Investimento: O curso é gratuito, os trabalhos realizados pelos estagiários contratados que efetivarem 
contratos com as empresas serão remunerados sobre produtividade. 

* A realização do curso está condicionada a formação de turmas. 

Local de realização do curso 
O curso será realizado na sede da Caça Talentos na rua Pouso Alegre, 2060 ,loja 18 em salas de aula e 
em espaços interativos como salas de coworking e laboratório aberto.  

Inscrições abertas!  Maiores Informações 

 

(31) 3272-1149/99949-5061 

 ou através do e-mail: -ctalentos@uol.com.br – site: www.cacatalentos.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


