
PROJETO CHAMA NA SOLUÇÃO SÃO PAULO
1º EDITAL FAZEDORES BEM

Olá,

O presente Edital tem como objetivo abrir o período de inscrições dos projetos para

a 2º etapa do Projeto Chama na Solução, Engajamento Comunitário: Fazedores do

Bem.

O que você vai encontrar neste Edital:

1. Engajamento Comunitário: Fazedores do Bem;

2. Inscrição;

3. Critérios para inscrição do projeto;

4. Processo Seletivo;

5. Resultado da seleção dos projetos;

6. Prêmio.



1. Engajamento Comunitário: Fazedores do Bem

A atual Etapa do Projeto Chama na Solução São Paulo, Engajamento

Comunitário: Fazedores do Bem, propõe que os jovens e adolescentes

identifiquem um desafio territorial, relacionado às múltiplas violências que

eles vivenciem, e, a partir de todas oficinas formativas e da própria bagagem

pessoal, proponham uma solução inovadora para a prevenção das múltiplas

violências (homicídio jovem, violência de raça, violência de gênero, abuso e

exploração sexual) no território. Ao final, cinco projetos serão selecionados e

financiados por um capital semente para colocar o projeto em prática. A ideia

é que este processo seja realizado em grupos territoriais, dentro dos distritos

da cidade de São Paulo.

2. Inscrição

2.1. A inscrição dos projetos deve ser realizada unicamente por meio deste

formulário de inscrição: https://bit.ly/bootcampchama

2.2. Cada grupo deve inscrever o projeto neste edital apenas uma vez;

2.3. Não serão aceitas inscrições em outros formatos ou formulários

incompletos;

2.4. O prazo de inscrição vai do dia 13 de abril às 10h00 ao dia 19 de

abril de 2022 às 23h59;

2.5. As inscrições só serão aceitas dentro do prazo estipulado neste edital,

exceto haja prorrogação do mesmo;

2.6. A inscrição dos projetos é gratuita.

https://bit.ly/bootcampchama


3. Condições para concorrer ao Edital Fazedores do Bem

3.1. Quem pode concorrer:

■ Todes os jovens participantes do Projeto Chama na Solução São

Paulo.

3.2. Critérios:

■ Cada grupo de projeto deve conter, no mínimo, 5 integrantes;

■ A proposta de solução deve estar vinculada ao tema da

prevenção à uma dessas violências: violência de gênero,

violência de raça, homicídio juvenil, abuso e exploração sexual;

■ A proposta de projeto deve seguir o modelo presente neste

edital;

■ A proposta de projeto deve ser de criação original dos

integrantes do grupo de projeto.

■ É necessário que a proposta se encaixe dentro de um dos

seguintes eixos:

- Homicídio juvenil

- Violência de gênero e raça

- Abuso e exploração sexual



■ A proposta de projeto deve estar direcionada a algum distrito

dentro da cidade de São Paulo (ou ainda para todo município);

4. Processo Seletivo

O processo de seleção dos projetos inscritos irá funcionar da seguinte forma:

■ Todos os projetos inscritos, dentro do prazo, serão avaliados por

2 membros da Equipe do CIEDS, 2 membros do UNICEF e 2

membros da sociedade civil, que não atuem diretamente no

Projeto Chama na Solução, para evitar qualquer influência no

processo decisório;

■ Cada projeto será avaliado por SEIS pessoas DISTINTAS para

garantir diversidade de olhar e avaliação;

■ Serão considerados materiais de avaliação: Apresentação do

projeto em slides (PPT); Ficha de Considerações da Banca

Orientadora; Formulário de Inscrição do projeto; Projeto escrito

anexado no formulário de inscrição. Clique aqui, para acessar o

modelo de apresentação do projeto;

■ Todos os grupos de projeto que atenderem os critérios acima

citados, e que não selecionados inicialmente, irão compor uma

lista de espera caso haja alguma adversidade e ou desistência;

https://docs.google.com/presentation/d/1rRbXQ1oIfK5Yz6jyTQZvVD7e8wm_hxvqBVWG-NpANTk/edit?usp=sharing


■ Serão selecionados CINCO PROJETOS, que atendam às

exigências quanto a propostas de soluções à prevenção de

algum tipo de violência;

5. Resultado da seleção dos projetos

O resultado deste Edital com os cinco projetos selecionados será no

dia 26 de abril, às 16h00.

6. Prêmio

Os cinco projetos selecionados, receberão um capital semente no valor

de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para colocar as ideias do projeto em prática.

Além disso, todos os projetos selecionados terão a incrível oportunidade de

ter o seu projeto publicizado por meio de um vídeo de apresentação.


