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1. DO OBJETIVO

1.1. Apoiar Projetos, seguindo o propósito de “Transformar Realidades Socioeconômicas de Pessoas e 
Organizações Sociais” por meio de iniciativas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
e que promovam a capacitação profissional de pessoas e sua inserção no mundo do trabalho.

2. DA ELEGIBILIDADE

2.1. Serão financiados até 65 projetos sob a responsabilidade de Organizações da Sociedade Civil – OSC, sem 
finalidade lucrativa, que atuem no terceiro setor, legalmente constituídas no país, adimplentes com suas 
obrigações fiscais.

2.2. Não serão aceitos projetos de instituições públicas, inclusive universidades, inscritas como instituições 
responsáveis. Essas instituições poderão configurar no projeto como instituições parceiras.

3. DOS PROJETOS

3.1. O Instituto Cooperforte apoia projetos em âmbito nacional, acompanhados em regime de gestão 
compartilhada, sob a responsabilidade da Entidade Executora Local.

3.2. Os projetos devem atuar alinhados aos seguintes Objetivos das Organizações das Nações Unidas (ONU) 
– Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável:

• Objetivo 4: Educação de Qualidade – Assegurar a Educação Inclusiva e equitativa de qualidade e promover 
oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

• Objetivo 8: Trabalho Decente e Crescimento Econômico – Promover crescimento Econômico sustentado, 
inclusivo e sustentável, o emprego pleno e produtivo e o trabalho decente para todos;

• Objetivo 10: Redução das Desigualdades – Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles. 

3.3. Outras informações encontram-se no sítio www.agenda2030.com.br.
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4. DA FINALIDADE

4.1. Os projetos apresentados deverão promover capacitação e profissionalização nas áreas econômicas que 
permitam a geração de trabalho e renda, obedecidas as demandas e as vocações locais.

4.2. Terão melhor pontuação os projetos direcionados ao empreendedorismo, tecnologia da informação, 
economia solidária, desenvolvimento local e ambiental como reciclagem de resíduos e manejos sustentáveis, 
produção de energia limpa, e demais atividades correlatas ou assemelhadas, sempre orientadas para a 
inserção no mundo do trabalho.

5. DO PÚBLICO A SER ATENDIDO

5.1. O projeto deverá ter como público a ser atendido:

• Jovens com idades de 16 a 29 anos, provenientes da rede pública de ensino e em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica com renda familiar de até 3 salários mínimos;

• Comunidades e/ou grupos em atividades associativas e de desenvolvimento local, em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica com renda familiar de até 3 salários mínimos;

• Pessoas com deficiência, em condição laboral, e em situação de vulnerabilidade socioeconômica com 
renda familiar de até 3 salários mínimos.

6. DO APOIO FINANCEIRO

6.1. O valor destinado a este edital é de até R$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), que deverá 
ser utilizado pelas organizações exclusivamente para custear despesas relacionadas aos projetos.

6.2. As instituições aprovadas deverão participar com contrapartida de no mínimo 30% do valor solicitado 
ao Instituto Cooperforte, permitida valoração de recursos não econômicos (instalações físicas, recursos 
humanos, energia elétrica, telefone, etc.), desde que reconhecidamente comprovados pela legislação vigente.

6.3. O apoio financeiro de cada Organização aprovada será disponibilizado de acordo com o cronograma 
físico financeiro inserido no Sistema Bússola liberado e conforme Termo de Convênio a ser firmado.

6.4. O valor disposto no item 6.1 poderá não ser totalmente utilizado pelas organizações, em razão do não 
atendimento aos critérios de seleção estabelecidos neste Edital.
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7. DO CRONOGRAMA

PERÍODO PROCESSO
30/04 a 17/05 Inscrições Pré-Projeto
18/05 a 22/05 Seleção das Instituições

23/05 Divulgação das Instituições
24/05 a 31/05 Apresentação do Projeto Completo
02/06 a 30/09 Seleção e Divulgação dos projetos selecionados

8. DAS INSCRIÇÕES

8.1. As inscrições acontecerão em duas etapas: Inscrições do PRÉ-PROJETO e Inscrições do PROJETO, a serem 
realizadas por meio da leitura do “Manual de Orientações - Chamada de Projetos 2018” e preenchimento dos 
formulários, de forma clara e completa, disponíveis apenas na forma eletrônica, no sítio:
www.institutocooperforte.org.br.

8.2. Cada entidade proponente poderá inscrever apenas 01 (um) projeto neste certame.

8.3. A organização deverá inscrever o PRÉ-PROJETO entre os dias 30/04/2018 (segunda-feira) até o dia 
17/05/2018 (quinta-feira às 23:59). A partir dessa data e horário o formulário será bloqueado para qualquer 
tipo de alteração ou edição.

8.4. A Organização cujo pré-projeto for selecionado deverá fazer a inscrição do Projeto do dia 24/05 a 31/05 
(quinta-feira às 23:59), após recebimento de correio eletrônico encaminhado pelo Instituto Cooperforte com 
a liberação do Sistema Bússola de gerenciamento de projetos. Ao término deste período o formulário será 
bloqueado para qualquer tipo de alteração ou edição. O não cumprimento do prazo acarretará desclassificação 
da Organização proponente.

9. DA PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS

9.1. O Instituto Cooperforte reserva-se no direito de prorrogar quaisquer prazos previstos neste Edital, caso 
julgue necessário e sem aviso prévio.

10. DA ANÁLISE E SELEÇÃO

10.1. As seleções serão realizadas pela Comissão de Análise, que poderá solicitar, a qualquer momento, 
documentos e comprovantes relacionados à própria organização e/ou PROJETO indicado no formulário 
eletrônico.

http://www.institutocooperforte.org.br
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10.2. As análises e seleções compreenderão 3 etapas:

• Etapa 1 - Análise e seleção dos PRÉ-PROJETOS
• Etapa 2 - Análise e seleção dos PROJETOS
• Etapa 3 - Visita de profissionais da Comissão de Análise

10.2.1. Etapa 1 - O processo de análise e seleção dos PRÉ-PROJETOS compreenderá os seguintes itens:

• Objetivo do projeto;
• Compatibilidade da proposta com as finalidades indicadas no item 4 deste Edital;
• Justificativa do projeto;
• Duração do projeto;
• Perfil e número do público-alvo;
• Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM.

10.2.2. Etapa 2 - Após a aprovação do pré-projeto (conforme o item 8.4), no processo de seleção dos PROJETOS 
serão considerados os seguintes itens:

• Corpo técnico;
• Histórico do projeto (experiência da instituição com projetos de geração de trabalho e renda);
• Capacitação da proposta (módulos/cursos, carga horária, planejamento, metodologia, avaliação);
• Objetivos (geral e específicos);
• Metas/Indicadores;
• Gestão de risco;
• Resultados esperados;
• Estratégias de inserção do atendido no mercado de trabalho.

10.2.3. Etapa 3 - A organização cujo PROJETO tenha sido selecionado poderá receber visita técnica de 
profissionais da Comissão de Análise de projetos.

10.3. Em situação de empate será considerado como critério de desempate a data de cadastro do pré-projeto 
(a mais antiga).

10.4. O Instituto Cooperforte decidirá quais serão os projetos selecionados que receberão apoio financeiro.
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11. DA DIVULGAÇÃO

11.1. A divulgação dos PROJETOS aprovados ocorrerá em três etapas: nos meses de julho, agosto e 
setembro/2018. O Sistema emitirá mensagem automática às Instituições contempladas, com orientações 
para os procedimentos seguintes.

11.2. A Instituição cujo projeto for aprovado, deverá estar adimplente com suas obrigações fiscais, e 
respectivas comprovações atualizadas no sistema. 

12. DO ÍNICIO DOS PROJETOS

12.1. Os projetos poderão iniciar entre os meses de agosto a outubro/2018.

12.2. As instituições selecionadas no mês de julho/2018 deverão iniciar suas atividades no mês de agosto/2018.

12.3. As instituições selecionadas no mês de agosto/2018 deverão iniciar suas atividades no mês de 
setembro/2018.

12.4. As instituições selecionadas no mês de setembro/2018 deverão iniciar suas atividades no mês de 
outubro/2018.

13. DAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

13.1. A organização com PROJETO aprovado deverá iniciar as atividades 30 dias após a formalização do 
Convênio, ou mediante data acordada entre as partes.

13.2. O Instituto Cooperforte poderá, a qualquer tempo, desclassificar, suspender ou cancelar a participação 
de organização que porventura incorra em não cumprimento de qualquer requisito ou condição essencial 
deste Edital.

13.3. Organizações que tenham projetos em execução com o Instituto Cooperforte não poderão participar 
deste Edital.

13.4. As situações não previstas neste Edital serão analisadas e decididas exclusivamente pelo Instituto 
Cooperforte.

14. DOS CONTATOS

14.1. Em caso de dúvidas, entrar em contato somente via Fale conosco no portal Bússola. 

14.2. Sítio: www.institutocooperforte.org.br

http://institutocooperforte.org.br/

