
 

 

EDITAL FAZEDORES DO BEM  

PACAJUS EM REDE 

O CIEDS torna público a abertura das inscrições de projetos e pequenos 
empreendedores locais para o edital FAZEDORES DO BEM EDIÇÃO CCMB/CAJU LAB 
2020 com o tema PACAJUS EM REDE. 
 
1. DAS INSTITUIÇÕES PROMOTORAS 

1.1. O CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento 

Sustentável) é uma instituição social fundada em 1998, sem fins lucrativos, 

filantrópica, signatária do Pacto Global da ONU e com status de Consultor Especial 

do Conselho Econômico e Social das Nações Unidas – ECOSOC. Foi eleita, em 2018, 

pelo ranking TOP 500 NGOs, realizado pela NGO ADVISOR, a 3ª ONG mais relevante 

do Brasil e a 70ª do mundo. 

1.2. O CENTRO CULTURAL MALOCA DOS BRILHANTE (CCMB), O Centro Cultural Maloca 

dos Brilhante – CCMB é uma iniciativa do CIEDS no Ceará. O CCMB é uma iniciativa 

para fomentar um espaço de cultura, esporte, lazer e profissionalização para o 

município de Pacajus e região, objetivando o desenvolvimento social e econômico 

da cidade garantindo uma maior confiança de futuro.  

2. DOS OBJETIVOS E PRINCÍPIOS DO EDITAL 

2.1. Este edital define regras para o Edital FAZEDORES DO BEM EDIÇÃO CCMB/CAJU 

LAB 2020 com o tema PACAJUS EM REDE, idealizado pelo CIEDS com o objetivo de 

estimular e fortalecer pequenos empreendedores locais, organizações sociais e 

coletivos (grupos informais) em suas capacidades de geração de renda, gestão e 

sustentabilidade promovendo o bem comum e a confiança no futuro a partir dos 

agentes produtivos e sociais do território de Pacajus-CE. 

2.2. Dentre os princípios que devem nortear as iniciativas estão: promoção da cultura 

de paz, da ética e do bem comum; ampliação do diálogo intercultural e 

intergeracional; atendimento e inclusão de grupos mais vulneráveis e em situação 

de pobreza e extrema pobreza; valorização da diversidade e combate a qualquer 

tipo de discriminação e preconceito; promoção da cidadania e participação ativa 

dos públicos envolvidos; a proteção e o uso racional dos recursos naturais; atuação 



 

 

em parceria ou em rede otimizando esforços e recursos com outros atores locais e 

comunitários; da geração de renda e sobrevivência a partir da sua iniciativa e/ou 

modelo de negócio; Estrutura física e/ou equipamentos necessários ao 

proponente. 

3. DA ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO EDITAL 

3.1. Este edital abrange iniciativas vinculadas à rede de empreendedoras e 

empreendedores e a rede de organizações e coletivos sociais do CCMB/CAJU LAB – 

situadas no município de Pacajus-CE.  

3.2.  As redes do CCMB/CAJU LAB foram constituídas através da participação nas 

atividades, ações e programas realizados por ou em parceria pelo Caju Lab – 

Laboratório de empreendedorismo e inovação do CIEDS/CCMB. 

4. DO RECONHECIMENTO E DOAÇÕES 

4.1.  As iniciativas que forem aprovadas na primeira etapa de seleção, serão 

reconhecidas com o selo Fazedores do Bem Ed. CCMB/CAJU LAB 2020: PACAJUS 

EM REDE. Destas, 08 iniciativas, que mais se destacarem nas fases de seleção, 

receberão uma doação no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais). 

4.2. A doação será depositada em conta corrente a ser indicada pela iniciativa ou 

pequeno (a) empreendedor (a) mediante assinatura de recibo de doação. 

4.3. Todas as iniciativas podem participar da etapa formação com lives formativas 

(encontros virtuais) para orientação e suporte para o processo seletivo e de 

submissão das propostas. O processo de formação será detalhado na seção 8. 

4.4. A verba oriunda deste edital é proveniente de recursos do orçamento institucional 

do CIEDS, de parceria com a Ernst Young e destina-se exclusivamente a fortalecer 

FAZEDORES DO BEM que atuam junto aos grupos mais vulneráveis da sociedade na 

promoção de mudanças de impacto social, sustentabilidade, inclusão e na geração 

da própria renda através de sua atividade empreendedora. 

5. DA ELIGIBILIDADE 

5.1. Podem participar como proponentes deste edital: a) Pessoas Físicas, maiores de 18 

anos (completos até o dia de encerramento das inscrições); b) Pessoas Jurídicas 

sem fins lucrativos (com CNPJ ativo); c) Grupos, coletivos e outros movimentos 



 

 

ainda não formalizados juridicamente, desde que sejam representados por um 

indivíduo (Pessoa Física); d) Pequenos empreendedores locais cadastrados como 

MEI – Microempreendedores individuais ou informais na fase de ideação ou em 

estágio inicial do negócio; e) Todos devem fazer parte das redes de 

empreendedoras e empreendedores e organizações e coletivos sociais do 

CCMB/CAJU LAB. 

5.2. Não podem participar como proponentes deste edital: a) Funcionários do CIEDS e 

do CCMB – Centro Cultural Maloca dos Brilhante; b) Organizações governamentais; 

c) Organizações com fins lucrativos na categoria ME; d) Pessoas Físicas menores de 

18 anos; e) Pessoas Jurídicas com CNPJ inativo;  

5.3. Iniciativas promovidas por jovens menores de idade podem participar desde que o 

proponente seja o responsável legal do jovem ou pessoa acima de 18 anos com 

autorização formal do responsável legal do jovem. A autorização formal será 

solicitada no decorrer do processo de análise. 

6. DAS VEDAÇÕES 

6.1. É vedada a inscrição de projetos:  

 
a) Que tenham como foco direto ou indireto a promoção pessoal de autoridades 
ou servidores públicos.  
 
b) Relacionados a jogos de azar e especulativos.  
 
c) Com apelo político-partidário.  
 
d) De cunho sexual. 
 
e) Relacionados a concursos de beleza (miss, moda) e outros de natureza similar.  
 
f) De cunho essencialmente religioso ou de natureza sectária (vinculados a seitas).  
 
g) Que firam o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e o 
Estatuto da Pessoa com Deficiência, que contenham ofensa aos direitos das 
minorias ou preconceitos de qualquer espécie.  
 
h) Que evidenciem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito 
de qualquer natureza.  



 

 

 
i) Que atentem contra a ordem pública ou violem os direitos de terceiros, incluindo 
os de propriedade intelectual.  
 
j) Que apresentem riscos à saúde das pessoas ou ao meio ambiente.  
  
k) Que gerem danos ao patrimônio público.  
 
l) Que tenham vínculo com a exploração infantil, trabalho degradante ou escravo 
ou caracterizem apologia ao uso de drogas, fumo, incitação da violência, pedofilia e 
exploração sexual de crianças e adolescentes.  
 
m) Que firam os valores e os princípios da Constituição Federal.  
 
n) De pessoa jurídica cujos sócios majoritários ou representantes legais sejam 

funcionários e/ou parentes até o terceiro grau de funcionários do CIEDS, ou seja, 

integrantes da força de trabalho desta instituição como contratados ou 

terceirizados, enquanto estiverem prestando serviços, durante a vigência do 

contrato com suas respectivas empresas contratadas ou terceirizadas.  

7. DA INSCRIÇÃO  

7.1. Cada proponente poderá inscrever até 01 (uma) proposta (Solução) neste edital. 

7.2. Os proponentes deverão realizar as inscrições por meio de formulário online 

disponível na plataforma Compartir: www.compartir.org.br 

7.3. Os proponentes devem se cadastrar na plataforma como Usuários e depois clicar 

em Editais. Lá deverá selecionar o Edital Fazedores do Bem Ed. CCMB/CAJU LAB 

2020: Pacajus em rede e realizar a inscrição conforme as orientações da 

plataforma.  

7.4. Não serão aceitas inscrições por outros canais. 

7.5. As inscrições estarão disponíveis de 19 a 26 de junho de 2020. 

7.6. A inscrição é gratuita. 

7.7.  Para melhor orientar sobre o edital, seus objetivos e preenchimento do formulário 

de inscrição, iremos realizar as seguintes lives: 

Live 01 – Apresentação do edital, proposta técnica e introdução à plataforma 

Compartir – dia 16/06 às 19h via Google Meet. 

 

http://www.compartir.org.br/


 

 

Live 2 – Dores e necessidades emergenciais do (a) empreendedor (a), organização 

social ou coletivo – O que submeter? – Dia 18/06 às 19h via Google Meet; 

 

8. DO PROCESSO SELETIVO 

8.1. O processo seletivo será realizado em 02 (duas) etapas: análise e banca avaliadora. 

8.1.1. Análise: Nesta etapa, de caráter eliminatório, será observado se o proponente 

atende a todos critérios de elegibilidade previstos na seção 3 e, dentre estes, serão 

selecionados os que mais se destacarem dentro dos critérios descritos na seção 10. 

8.1.2. Banca de Avaliação: Todas as iniciativas aprovadas na fase de análise serão 

avaliadas por uma banca de especialistas de forma remota, seguindo critérios pré-

estabelecidos do item 10. 

 

9. DO ANÚNCIO DAS SELECIONADAS PARA DOAÇÃO FINANCEIRA E CERTIFICAÇÃO 

DE RECONHECIMENTO 

9.1. A certificação de reconhecimento e o anúncio das iniciativas que receberão a 

doação financeira ocorrerá em post de divulgação nas redes sociais oficiais do 

CCMB/CIEDS no dia 14 de julho de 2020. 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E RESULTADOS 

10.1. Todas as iniciativas serão analisadas e pontuadas pelos avaliadores nas 

diferentes fases conforme os seguintes critérios abaixo: 

10.1.1. Relevância social e econômica da proposta para o território – A iniciativa 

atende a uma necessidade real da comunidade, mercado ou do grupo 

atendido. Demonstra conhecer a realidade e contexto que justifica e 

demonstra a importância da sua iniciativa. Peso 2. 

10.1.2. Qualidade, inovação e criatividade da estratégia adotada – A iniciativa 

demonstra que sua ação/proposta, os métodos e técnicas adotados, são os 

mais adequados para o contexto dos públicos e seu potencial mercado 

conseguindo promover inovação e criatividade para superar os desafios e 

desigualdades do contexto. Peso 2. 



 

 

10.1.3. Capacidade de inclusão social e valorização da diversidade – A iniciativa 

demonstra atuar com os grupos mais vulneráreis garantindo-lhes acessos a 

bens, serviços, conhecimentos, preço competitivo e mercado (para 

empreendedores) ou direitos bem como promovendo equidade de gênero e 

valorizando as diversidades presentes na comunidade e em seus consumidores.  

Peso 3. 

10.1.4. Resultados positivos – A iniciativa demonstra atingir resultados positivos que 

beneficiam os públicos atendidos e cartela de clientes. Peso 2. 

10.1.5. Atuação em parceria ou em redes – A iniciativa atua com parceiros locais ou 

em rede otimizando recursos locais e potencializando impactos. Peso 3. 

10.2. Os critérios acima apresentados servirão como base tanto para a etapa de 

Análise quanto para a Banca de Avaliação. As propostas serão classificadas pela 

pontuação adquirida, em ordem decrescente de valor total obtido, considerando 

que as iniciativas selecionadas deverão ter pontuação em, pelo menos, 3 dos 5 

critérios. 

10.3. Havendo empate na contagem dos pontos, será utilizado como critério de 

desempate a maior nota obtida nos itens: Resultados positivos e Capacidade de 

mobilização de parceiros, recursos e Atuação em parceria ou em redes, 

respectivamente. 

10.4. Caso o empate persista, fica garantido o direito de desempate ao Comitê 

composto por representantes do CIEDS, voluntários Ernst Young e voluntários 

dos ecossistemas de empreendedorismo e 3º setor.  

10.5. Não serão aceitos recursos de qualquer natureza. 

10.6. O resultado final do concurso será divulgado na plataforma Compartir e nas 

mídias e redes sociais (site, e-mail, Facebook, Twitter) do CIEDS e do CCMB. 

11. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

11.1. As questões não previstas neste regulamento serão resolvidas pelo Comitê 

composto por representantes do CIEDS e do CCMB/CAJU LAB. 

11.2. O ato da inscrição pressupõe a plena concordância do proponente com os 

termos deste regulamento. 



 

 

11.3. Os direitos autorais relativos a estudos, relatórios, imagens e outros produtos 

intelectuais afins da iniciativa e apresentados em função da participação no Edital 

Fazedores do Bem Ed. CCMB/CAJU LAB: Pacajus em Rede serão propriedade dos 

seus respectivos autores. O CIEDS se reserva, porém, ao direito de utilizar, sem 

ônus e sem prévia autorização, essas obras, no todo ou em parte, na divulgação do 

programa, na disseminação dos métodos e estratégias empregadas na iniciativa e 

em seus portfólios institucionais. 

11.4. É absoluta obrigação do proponente se manter informado sobre datas, locais e 

prazos fixados no cronograma deste edital, sendo de sua total responsabilidade o 

prejuízo decorrente da inobservância desses dados. 

11.5. Qualquer eventual alteração sobre datas, locais e prazos fixados no cronograma 

deste edital será informada por meio da plataforma Compartir.  

11.6. O CIEDS e o CCMB se eximem-se de qualquer responsabilidade pelo uso 

indevido por terceiros dos Direitos e Informações dos proponentes, bem como de 

qualquer material que os reproduzam, inclusive em quaisquer sites da Internet, 

mídias sociais ou comunidades virtuais de qualquer natureza, bem como pela 

manutenção, por terceiros, da utilização de tais Direitos na Internet.   

11.7. O CIEDS se reserva no direito de realizar uma nova seleção caso seja necessário. 

11.8. Para mais informações, envie um e-mail para ciedsce@cieds.org.br 
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EDITAL 01/2020- FAZEDORES DO BEM EDIÇÃO CCMB/CAJU LAB 

PACAJUS EM REDE 2020 

 

ANEXO I - CRONOGRAMA 

 

 

ETAPA DATA MEIO/LOCAL 

 

Lives formativas  

Dia 16/06 às 19h – 

Apresentação da proposta 

Dia 18/06 às 19h – Dores 

emergenciais. 

Live 1: https://meet.google.com/tbn-

cufq-hri?hs=122&authuser=0 

 

Live 2: https://meet.google.com/euk-

yeea-ioe?hs=122&authuser=0 

Período de inscrições 19 à 26/06 até 23h59 www.compartir.org.br 

Análise das inscrições 29/06 à 03/07  www.compartir.org.br 

Convocação para Banca de 

Avaliação, com informação de 

data, horário e local. 

01 à 03/07  De forma remota por meio de 

convocatória virtual.  

Período de análise pela banca 

avaliadora 

06 à 10/07  www.compartir.org.br 

Publicação do Resultado Final 

com lista de reconhecidos com 

selo e selecionados para doação 

financeira 

Dia 14/07  Redes sociais do CCMB e CIEDS 

Seminário virtual com os 

contemplados – para abertura 

das atividades propostas. 

Dia 16/07 Link: 

https://meet.google.com/rqg-rcun-

dnx?hs=122&authuser=0 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.google.com/tbn-cufq-hri?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/tbn-cufq-hri?hs=122&authuser=0


 

 

 

 

 

EDITAL 01/2020- FAZEDORES DO BEM EDIÇÃO CCMB/CAJU LAB 

PACAJUS EM REDE 2020 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

 

ETAPA 1: INFORMAÇÕES DO PROPONENTE/ RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO 

 

(Proponente deve ter acima de 18 anos) 

* Nome*: ___________________________________________________________________ 

* RG:_______________________________________________________________________ 

* CPF:______________________________________________________________________ 

* E-mail *: __________________________________________________________________ 

* Telefone fixo/contato*: (___)_______-__________ 

* Celular: (___)________-_________ 

* Nome para recado/outro:*____________________________________________________ 

* Telefone para recado/outro*: _________________________________________________ 

* Bairro / Comunidade / Favela:*________________________________________________ 

*             Município:*____________________________ 

*             Estado:*_______________________________ 

* Data de Nascimento: ____/____/_____. 

 

* Gênero (selecionar um)*:  

(    ) Feminino 

(     ) Masculino 

(   ) homem trans 

(    ) mulher trans  

(    ) não binário 

(    ) outro, qual:  _________________________________ 

 

* Cor/Raça (selecionar um):* 

(    )Amarela 

(    )Branca 

(    )Indígena 



 

 

(    )Parda 

(    )Preta 

 

 

 

ETAPA 2: RESPONSÁVEIS PELA INICIATIVA 

 

A Iniciativa é promovida por: 

 

(    ) Empreendedor Local formalizado (MEI) 

(    ) Empreendedor Local não formalizado 

(    ) Grupo, coletivo e outros movimentos não formalizados juridicamente 

(    ) Pessoa Jurídica sem fins lucrativos com CNPJ ativo 

 

PARA O CASO DE PESSOA FÍSICA / MEI ou EMPREENDEDOR LOCAL NÃO FORMALIZADO: 

Se a pessoa física responsável pela promoção da iniciativa for diferente do proponente, informe abaixo 

os dados da pessoa física 

* Nome*:  

* Sobrenome*: 

* RG:_________________  

* CPF:_________________ 

* MEI:_________________ 

* E-mail pessoal*:  

* Telefone fixo/contato*:  

* Celular: 

* Nome para recado/outro:* 

* Telefone para recado/outro*:  

* Bairro / Comunidade / Favela:* 

Município:* 

Estado:* 

*  Data de nascimento: ___/___/____. 

 

*  Gênero (selecionar um)*:  

(    ) Feminino 

(     ) Masculino 

(   ) homem trans 

(    ) mulher trans  



 

 

(    ) não binário 

(    ) outro, qual:  _________________________________ 

* Cor/Raça (selecionar um)* 

(   )Amarela 

(   )Branca 

(   )Indígena 

(   )Parda 

(   )Preta 

 

PARA O CASO DE GRUPO, COLETIVO E OUTROS MOVIMENTOS NÃO FORMALIZADOS JURIDICAMENTE: 

* Nome do Grupo, coletivo ou movimento: 

* Ano de criação: 

* Endereço (caso tenha): 

* Telefone de contato: 

* e-mail de contato: 

*Quantas pessoas participam do coletivo ou movimento?______________________________________ 

Apresente brevemente o Grupo, coletivo ou movimento descrevendo a razão de sua criação e o tipo 

de ação que desenvolve: (500 caracteres) 

 

 

 

PARA O CASO DE PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS, INFORME: 

* Nome da instituição:________________________________________________________ 

* Ano de fundação:__________________________________________________________ 

* CNPJ:____________________________________________________________________ 

* Endereço:_________________________________________________________________ 

* Telefone:__________________________________________________________________ 

* E-mail:____________________________________________________________________ 

* Responsável legal pela instituição:_______________________________________________ 

* Telefone do responsável legal:___________________________________________________ 

* E-mail do responsável legal:_____________________________________________________ 

* Orçamento anual da instituição em 2019:____________________________________________ 

 

 

Apresente brevemente a instituição descrevendo a razão de sua criação e o tipo de ação que 

desenvolve: (500 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ETAPA 3: QUALIFICAÇÃO DA AÇÃO A SER APOIADA: 

 

Em uma frase, descreva a ação que será desenvolvida:  

___________________________________________________________________________________*  

A AÇÃO já está em andamento ? (    ) sim    (    ) não 

* Se sim, desde quando está em andamento?________________________________ 

* Quantas pessoas atuam ou atuarão na ação? ________________________________________ 

A ação envolverá voluntários? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

Se sim, quantos?________________________________________ 

 

A ação será para geração de renda e/ou aprimorar prática empreendedora e de negócio? 

(    ) sim 

(    ) não 

 

A ação será para promover a inclusão ou ampliar oportunidades de grupos vulneráveis? 

(    ) sim 

(    ) não 

Se sim, quantos serão beneficiados?____________________________________________ 

 

Em quais campos temáticos a iniciativa atua abrange ou visa abranger (pode selecionar mais de uma): 

(      ) Alimentação 

(      ) Gastronomia 

(      ) Artesanato 

(      ) Tecnologia 

(      ) Comunicação 

(      ) Educação 

(      ) Agricultura 

(      ) Meio Ambiente 

(      ) Arte e Cultura  

(      ) Saúde 

(      ) Assistência social 

(      ) Preparação para o mundo do trabalho 



 

 

(      ) Fomento ao empreendedorismo 

(      ) outro 

A ação terá foco em: 

(    ) comunidades específicas 

(    ) no município como um todo 

(    ) Em Pacajus e em outros municípios 

 

Se for em comunidades específicas de Pacajus, em quais comunidades a ação será desenvolvida? 

1.____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

3.____________________________________________ 

4.____________________________________________ 

5._____________________________________________ 

6. ____________________________________________ 

7. ____________________________________________ 

 

Descreva os motivos pelos quais a ação proposta é necessária? Que tipo de problemas serão 

resolvidos com esta ação? (até 1000 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

Descreva os principais benefícios e resultados positivos que a ação irá gerar (até 1000 caracteres): 

 

 

 

 

 

 

Descreva como pretende desenvolver a ação. Quais atividades serão realizadas? Envolverá técnicas e 

conhecimentos específicos? Se sim, quais? (até 1000 caracteres) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Como avalia que sua iniciativa contribui para o desenvolvimento de Pacajus ? (Até 500 caracteres) 

 

 

 

 

 

Caso seja beneficiado com a doação, como o recurso será investido (pode marcar mais de uma 

opção)? 

(   ) compra de equipamento 

(   ) compra de insumos 

(   ) reformas 

(   ) contratação de consultorias/serviços 

(   ) investimento em comunicação 

(   ) realização de campanhas educativas 

(   ) promoção de oficinas, cursos e seminários 

(   ) produção de material didático 

(   ) outra, qual_______________________________________ 

 

ETAPA 4: PÚBLICO DA INICIATIVA  

A iniciativa possui públicos específicos?  

(   ) sim    (    ) não 

Se sim, quais os públicos específicos (Pode assinalar mais do que um)? 

 (    ) Mulheres 

(    ) Crianças e adolescentes 

(    ) Jovens 

(    ) Idosos 

(     ) Pessoas com Deficiência 

(     ) Imigrantes 

(      ) População Negra/Quilombola 

(      ) População da Zona Rural 

(     ) População LGBTQI+ 

(     ) outros, quais:_______________________________ 

 

Caso queira trazer informações adicionais que nos ajude a compreender as especificidades de seu 

público, descreva aqui da forma mais objetiva possível (até 500 caracteres) 

 



 

 

 

 

ETAPA 5: SOBRE PARCERIAS E AÇÕES EM REDE  

Você possui parceiros para desenvolver sua iniciativa, seja em rede, Fórum ou conselho? 

(      ) sim        (       ) não 

Se sim, relacione abaixo os parceiros e tipo de parceria 

 

Nome do parceiro Tipo de parceria 

  

  

  

  

 

Se a ação está inserida em alguma estratégia de rede ou ação coletiva, descreva como ocorre e com 

qual objetivo. (Até 500 caracteres) 

 

 

 

 

ETAPA 6: SOBRE OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO DA INICIATIVA  

* Sua iniciativa possui perfil em redes sociais? 

(       ) Sim   (      ) Não 

 

* Em caso positivo informar o link do perfil:* (ter as opções em campo aberto abaixo) 

Facebook: 

Instagram: 

Youtube: 

Twitter: 

Linkedin: 

Site institucional: 

 

ETAPA 7: SOBRE O VALOR DO EDITAL FAZEDORES DO BEM 

Qual a importância para sua iniciativa em, além de ser reconhecida, receber a doação de R$ 2.000,00 ? 

O que faria com o recurso? (Até 500 caracteres) 

 

Qual a importância para sua iniciativa se for reconhecida e receber o selo Fazedores do Bem? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

A sua iniciativa já recebeu algum tipo de doação ou apoio? 

(     ) Sim   (     ) Não 

 

Se sim, de qual instituição? 

_____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Se sim, em que ano?  

 ____________________________________________________________________________________ 

 

 

ETAPA 8: CONSENTIMENTOS E AUTORIZAÇÕES 

 

Assinalar Termo de Autorização de Imagem:* “Eu autorizo o CIEDS Brasil a tirar fotos e/ou registrar 

imagens e áudio da minha pessoa e a usar qualquer material nas fotos e/ou gravações, sobre as quais eu 

detenha direitos autorais ou quaisquer outros direitos, cedendo o direito de reproduzir, exibir e divulgar 

no mundo inteiro, em qualquer mídia tradicional ou eletrônica, incluindo os sites de parceiros, minhas 

imagens como aparecem nas fotografias/filmes descritos a seguir, cujas fotografias são de propriedade 

conjunta e solidária do CIEDS e seus parceiros, incluindo parcerias de financiamento com entidades 

comerciais. Tais parcerias podem incluir o uso, mas sem limitar-se a ele, da minha imagem em anúncios 

em qualquer mídia, incluindo produtos comerciais dos parceiros. O CIEDS Brasil podem editar o 

conteúdo para fins operacionais e editoriais. Neste caso, jamais em detrimento da minha pessoa ou 

reputação.” 

 

Caixa de seleção: “Eu confirmo que estou ciente dos termos do edital e que concordo com os termos em 

sua integralidade” 

 

Seu projeto possui participação direta de menores de 18 anos? Em caso positivo, assinalar: 

 

Caixa de seleção: “Eu confirmo que estou ciente da necessidade de possuir um formulário de 

autorização de responsáveis ou pais de todo e qualquer menor de 18 anos que esteja diretamente 

envolvido no projeto que executo e que tais documentos podem ser a mim solicitados, caso necessário, 

CIEDS Brasil”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


