
 
  

O Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, 

CIEDS, e a Fundação IOCHPE, no âmbito do projeto Redes de Integração 

Socioeconômica, tornam público o presente Edital visando à mobilização de 

Organizações da Sociedade Civil, coletivos e movimentos não formalizados, que 

tenham por objetivo fortalecer suas práticas no território de Roraima, com foco no 

público de migrantes e refugiados.  

   

1. EDITAL   

   

1.1. A finalidade do presente é a mobilização da Sociedade Civil por meio de 

cadastro na Plataforma Compartir, para promoção de integração de redes e 

capacitações, conforme condições estabelecidas neste documento.  

   

2. OBJETIVO  

  

O CIEDS tem como missão construir redes para a prosperidade de pessoas, de 

comunidades e da sociedade, tendo como base o conhecimento, a cooperação e o 

empoderamento. A Fundação IOCHPE tem como objetivo desenvolver programas 

com foco no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, por meio da arte 

educação e do ensino profissionalizante.  

Assim sendo, o presente documento tem como objetivo esclarecer o apoio 

programático do projeto Redes de Integração Socioeconômica para o fortalecimento 

de organizações da sociedade civil e coletivos não formalizados, com foco no 

público de migrantes e refugiados; o desenvolvimento de estratégias, procedimentos 

e instrumentos; a qualificação das redes e o desenvolvimento territorial.  

   

3. COMPARTIR  

  

A compartir é uma Plataforma que conecta e fortalece organizações sociais de base 

comunitária, em uma rede diversa e colaborativa, na busca de soluções inovadoras 

para problemas sociais complexos. Congrega diversos editais que podem dar apoio 

para implementar novas soluções ou fortalecer suas iniciativas, à exemplo da 

Biblioteca Mundo Novo, que cria estratégias de ensino criativas para estimular a 

leitura entre crianças e adolescentes em um ambiente de aprendizagem inovador. 

O projeto foi um dos ganhadores do edital Fazedores do Bem, lançado na Compartir, 

e o prêmio permitiu que reformassem uma sala da biblioteca adquirindo novas 

cadeiras, prateleiras, e novos livros infanto juvenis e didáticos.   

Além disso, na Compartir há espaços para apresentar experiências e conhecer 

iniciativas do bem, compartilhar vivências, aprender com outros exemplos e 

descobrir um mundo de soluções sociais para o desenvolvimento.      

A Compartir é uma plataforma aberta para todas as Organizações, coletivos e 

profissionais que queiram contribuir com a construção de redes e que buscam 

fortalecer suas práticas por meio da colaboração e formação.  O cadastro na 

plataforma pode ser realizado através do endereço http://www.compartir.org.br . A 

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


 
Compartir garante a privacidade dos dados, conforme Política de Privacidade 

disponível na página inicial. 

 

4. INSCRIÇÕES 

O edital está disponível no endereço http://bit.ly/redesdeintegracaororaima, e para 

se inscrever é necessário inicialmente fazer o cadastro na Compartir.  Um 

documento orientador com o passo a passo para cadastro e inscrição será 

disponibilizado e divulgado nos mesmos canais desse edital. 

A inscrições serão realizadas no período de 19 de março a 15 de abril, podendo 

encerrar antes do prazo se as vagas se esgotarem. Serão disponibilizadas 100 

vagas. 

   

5. CURSOS  

  

Este processo visa promover a formação de profissionais comprometidos com a 

qualidade, o desenvolvimento do seu campo de atuação e a responsabilidade com 

as questões sociais, capazes de se adaptarem às mudanças que se verificam no 

mundo; e para que possam criar, formalizar e administrar suas organizações com 

senso de oportunidade empreendedora. Os cursos são online, e serão 

acompanhados pela equipe da Compartir que estará disponível para quaisquer 

dúvidas.  

  

5.1. TRILHA DE FORMAÇÃO  

  

Poderão ser escolhidos quaisquer cursos da plataforma, desde que, o somatório de 

suas horas compreenda a carga horária mínima de 30 horas. Uma trilha será 

sugerida através de comunicado ou mensagens. É necessário o preenchimento de 

todos os no cadastro para que recebam nossas orientações.  

Todos os cursos possuem certificado, desde que se cumpram as exigências de cada 

um.  Após a conclusão da trilha sugerida ou escolhida, será emitido um certificado 

único com carga horária de 30 horas, listando todos os cursos realizados. Os 

inscritos no edital terão acompanhamento e suporte da equipe da Compartir durante 

todo o período de formação. O prazo para a conclusão da trilha é de 30 dias a contar 

do encerramento das inscrições, no entanto, após a inscrição já receberão as 

primeiras orientações e poderão iniciar as formações antes do fim do período 

estabelecido para o encerramento das inscrições. 

6. COMUNICAÇÕES  

 Todas as comunicações serão realizadas através dos canais da Compartir:  

  

compartir@cieds.org.br  

Formulário Entre em Contato, disponível na página principal da Compartir  

Além disso, poderá ser criado grupo de WhatsApp no estado de Roraima, 

objetivando facilitar as comunicações.   

http://bit.ly/redesdeintegracaororaima

