
EDITAL RESISTÊNCIAS QUILOMBOLAS - 2022

1.INTRODUÇÃO

O CIEDS, com a parceria do Itaú Social, torna pública a abertura de inscrições para o Edital
Resistências Quilombolas que visa fortalecer capacidades organizativas, autonomia e
sustentabilidade de comunidades quilombolas do ES, RJ e CE através do fomento a projetos
concebidos pelas próprias comunidades, a partir de suas necessidades e potencialidades, além
de processo formativo voltado ao desenvolvimento de capacidades técnicas e ação em rede.
O prazo final para envio do formulário de inscrição é 23h59min (horário de Brasília), do dia
10/06/2022.

2. SOBRE O CIEDS

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 2021, pelo ranking TOP 500 NGOs, realizado pela NGO ADVISOR, a 2ª
ONG mais relevante do Brasil e a 54ª do mundo. O CIEDS promove soluções sociais que gerem
mais renda, mais saúde, melhor educação, maior confiança no futuro e, acima de tudo,
prosperidade, através da construção de redes de parceiros estratégicos comprometidos com o
desenvolvimento sustentável do nosso país. Entende rede como teias que aproximam atores
diversos e que representam uma oportunidade de soluções criativas com objetivos em comum.

3. SOBRE O EDITAL RESISTÊNCIAS QUILOMBOLAS

3.1. Por meio deste edital serão selecionadas o total de 23 (vinte e três) iniciativas de

comunidades quilombolas dos Estados do CE, ES e RJ, somente nos municípios previstos no

item 3.4. Cada uma receberá uma premiação no valor de R$ 5.000 (cinco mil reais).

3.2. Além da doação, os proponentes receberão uma formação virtual em Gestão de Projetos,

visando qualificar suas ações e fortalecer suas capacidades institucionais, além de assessoria e

suporte técnico para a implementação das ações e agendas locais, totalizando até 34 horas,

distribuídas entre julho e dezembro.

3.3. O CIEDS abrirá inscrição aos candidatos para a “Oficina de Orientação para inscrição de

propostas”, que será online e gratuita, conforme data prevista no Item 9 - CRONOGRAMA.

Cabe ao proponente observar na www.compartir.org.br as orientações para participar da

Oficina. A participação é opcional e não contará para pontuação das iniciativas inscritas. Cabe

à Oficina fornecer orientações gerais sobre inscrição de projetos e não orientar

particularmente a elaboração da proposta a ser inscrita neste edital.

3.4. Este edital destina-se a iniciativas desenvolvidas exclusivamente por comunidades

quilombolas, reconhecidas ou tituladas, localizadas apenas nos seguintes municípios:
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Estado Municípios

CE Horizonte, Pacajus

ES Itapemirim, Presidente Kennedy

RJ Araruama, Armação de Búzios, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes,

Magé, Quissamã e São Francisco de Itabapoana

4. QUEM PODE SE INSCREVER:

4.1 Este edital é aberto exclusivamente às comunidades quilombolas dos municípios descritos

no item 3.4. Os proponentes devem ser oriundos dessas comunidades, podendo ser:

a) Pessoas Físicas, maiores de 18 anos (completos até o dia de encerramento das inscrições);

b) Pessoas Jurídicas sem fins lucrativos, desde que oriundas das comunidades.

c) Grupos, coletivos e outros movimentos ainda não formalizados juridicamente, desde que

o(a) representante (Pessoa Física) apresente autorização assinada pelos seus demais

integrantes no ato da assinatura de Termo de Compromisso, caso selecionada sua iniciativa.

4.1.2 O proponente da iniciativa, inscrito através de CPF, deve ser autodeclarado quilombola e

residir na comunidade ou em uma das comunidades para a qual inscreve a iniciativa e deve

anexar à inscrição o documento de autodeclaração, cujo modelo encontra-se disponível no

anexo 2 . O proponente da iniciativa, inscrito através de CNPJ, deve comprovar base e atuação

na comunidade e ter na sua composição institucional no mínimo 80 % de membros

quilombolas e deve anexar à inscrição a cópia do cartão do Cadastro Nacional da Pessoa

Jurídica (CNPJ), Ata de Posse da Diretoria e/ou Estatuto Social.

4.1.3 As ações das iniciativas premiadas devem ser voltadas para a própria comunidade ou

articulada com outras comunidades quilombolas, desde que pertencentes à área de

abrangência deste edital.

4.2 Não podem participar como proponentes deste edital:

a) Funcionários e prestadores de serviços do CIEDS ou do Itaú Social;
b) Organizações governamentais;
c) Organizações com fins lucrativos;
d) Organizações com apelo político-partidário;
e) Universidades e outras instituições de ensino;
f) Instituições de caráter religioso (com exceção de saberes ligados à religiosidade de matriz
africana que proponham ações de preservação da identidade cultural das comunidades).
g) Pessoas Físicas menores de 18 anos;
h) Relacionados a jogos de azar e especulativos. 
i) De cunho sexual.
j) Relacionados a concursos de beleza (miss, moda) e outros de natureza similar. 
k) 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. 
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l) Que evidenciem discriminação de raça, credo, orientação sexual ou preconceito de qualquer
natureza. 
m) Que apresentem riscos à saúde das pessoas ou ao meio ambiente. 
n) Que gerem danos ao patrimônio público. 
o) Que firam os valores e os princípios da Constituição Federal. 

5. LINHAS DE ATUAÇÃO:

O proponente poderá inscrever iniciativas que incluam uma ou mais das linhas de atuação

citadas abaixo:

5.1 Equidade de Gênero: Iniciativas que promovam ações voltadas especificamente para a

defesa e promoção de direitos das mulheres e pessoas LGBTQIAP+ quilombolas, podendo estar

no âmbito da educação, saúde, esporte, promoção de equidade racial, tecnologia,

desenvolvimento de lideranças, fortalecimento de grupos produtivos, arte e cultura.

5.2 Fortalecimento institucional: Iniciativas que visem o fortalecimento de associações,

cooperativas e coletivos, através da instrumentalização e engajamento de lideranças

comunitárias, regularização institucional, bem como de melhorias em condições físicas e

aquisição de equipamentos e materiais para seu funcionamento.

5.3 Juventudes: Iniciativas que promovam ações voltadas especificamente para a defesa e
promoção de direitos de adolescentes e jovens, podendo estar no âmbito da educação, saúde,
esporte, tecnologia, promoção de equidade racial, desenvolvimento de lideranças,
fortalecimento de grupos produtivos, arte e cultura.

5.4 Memória, cultura e ancestralidade: Iniciativas que promovam a valorização da identidade

cultural das comunidades quilombolas, podendo ser através de eventos, produção de material

impresso ou audiovisual, entre outros.

6. DA INSCRIÇÃO

6.1 Cada proponente poderá se inscrever apenas 01 (uma) vez neste edital.

6.2 O proponente deverá realizar as inscrições somente por meio de formulário online

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

6.3 Não serão aceitas propostas em outro formato ou formulários incompletos.

6.4 As inscrições estarão abertas de 09/05/2022 até às 23h59min (horário de Brasília) de

10/06/2022.

6.5 Só serão aceitas inscrições compreendidas no prazo referido neste edital.

6.7 A inscrição é gratuita.
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7. DO PROCESSO SELETIVO

7.1 Fase Eliminatória

Terá como objetivo a verificação da adequação da proposta apresentada com as exigências

previstas no item 3.4 e item 4 deste edital, bem como na ficha de inscrição:

a) Iniciativa localizada nos municípios de abrangência descritos no item 3.4 nos Estados do CE,

ES e RJ;

b) Enquadramento em uma ou mais das quatro linhas de atuação (Equidade de gênero,

Fortalecimento Institucional, Juventudes e Memória, cultura e ancestralidade);

c)  Adequação ao perfil do proponente previsto;

d) Ficha de Inscrição preenchida de forma completa;

e) Envio de anexo conforme item 4.1.2;

Qualquer proposta que não atenda aos itens a, b, c, d ou e será eliminada.

7.2 Fase Classificatória

7.2.1 As iniciativas serão analisadas seguindo os critérios e pesos relacionados abaixo:

1. Relevância da proposta para o contexto social local – Peso 2

2. Alcance e impacto da proposta  - Peso 2

3. Pessoas que serão beneficiadas com a iniciativa - Peso 2

4. Viabilidade da proposta no tempo do edital - Peso 1

5. Valor agregado pela iniciativa proposta - Peso 1

6. Capacidade de mobilização de parceiros, recursos e voluntários para implementação da
iniciativa - Peso 1

7. Valorização da memória, cultura e identidade da comunidade quilombola - Peso 2

7.2.2 Os critérios acima apresentados servirão para a análise dos avaliadores com base nas

informações apresentadas no formulário de inscrição.

7.2.3. Nesta fase, para os casos de empate, além da análise das fichas poderão ocorrer

entrevistas via telefone.

7.3. FASE BANCA DE AVALIAÇÃO

Os proponentes aprovados na fase classificatória apresentarão a iniciativa inscrita a uma banca

avaliadora, composta por especialistas da equipe do CIEDS e rede parceira, que observará os

critérios acima descritos, bem como demais informações que o proponente apresente. Além

disso, a banca fará sugestões para o melhor desenvolvimento da proposta apresentada. O

resultado da 1ª fase será 24/06, conforme Cronograma. Cabe aos proponentes acompanhar o

resultado oficial através da www.compartir.org.br. As datas e horários da apresentação de
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cada proponente estarão compreendidas dentro do período previsto no Cronograma e serão

informadas à época, através de e-mail ou telefone. As bancas ocorrerão de maneira remota, via

Zoom.

Aqueles proponentes que não comparecerem à banca sem aviso prévio, serão desclassificadas.

7.4 PRINCÍPIOS NORTEADORES PARA A ANÁLISE DAS PROPOSTAS:

a) Inclusão - Propostas que promovam a inclusão dos grupos mais vulneráveis do território

nas ações do projeto;

b) Diversidade – Propostas que valorizem a diversidade, rompendo com qualquer tipo de
discriminação e preconceito;

c) Participação – Propostas que estimulem a participação ativa dos diferentes públicos,
abrindo espaços para voz, tomada de decisão e construções coletivas e colaborativas;

d) Tradição – Propostas que valorizem as tradições culturais das comunidades quilombolas
resgatando seus valores e princípios.

e) Parceria – Propostas que valorizem a atuação em parceria ou em rede otimizando
esforços e recursos com outros atores locais na promoção do bem comum.

8. DOS RESULTADOS

O resultado final será divulgado na plataforma Compartir e nas mídias e redes sociais (site,

Facebook, Instagram) do CIEDS no dia 11/07/2022.

8.1 O CIEDS entrará em contato, por e-mail e/ou por telefone, apenas com as organizações,
coletivos e/ou pessoas selecionadas, que terão até 5 dias úteis após o anúncio do resultado
para enviar informações sobre a conta bancária em que o valor da doação será depositado,
além da assinatura do Termo de Cooperação.

8.2. Os selecionados deverão assinar um Contrato de Doação, firmado o proponente do projeto

selecionado no edital, esse na condição de Donatário, e CIEDS, na condição de Doador.

8.3 Os selecionados deverão disponibilizar material comprobatório da realização das ações

previstas, à exemplo: fotos, vídeos, cópias de listas de controle etc, bem como assinar Termo

que autorize a equipe do CIEDS a produzir registro documental das ações realizadas com o

apoio deste edital.

8.4. As atividades das iniciativas selecionadas deverão ocorrer integralmente, ou a maior parte

delas, até o mês de novembro de 2022.
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9. CRONOGRAMA

LANÇAMENTO DO EDITAL 09/05

INSCRIÇÕES 09/05 à 10/06

OFICINA ONLINE DE ELABORAÇÃO DE

PROJETO *opcional

12 e 17/05

RESULTADO DA 1ª FASE

CLASSIFICATÓRIA

24/06

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA À

BANCA DE AVALIADORES

01,04 e 05/07

RESULTADO FINAL 11/07

ASSINATURA DO TERMO DE

COOPERAÇÃO

12 à 15/07

REPASSE DO RECURSO AOS

SELECIONADOS

25 à 29/07

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS

As questões não previstas neste regulamento serão resolvidas pelo Comitê Especial de

Avaliação do CIEDS.

10.1 O ato da inscrição pressupõe a plena concordância do proponente com os termos deste

regulamento.

10.2 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.

10.3 Qualquer eventual alteração sobre datas, locais e prazos fixados no cronograma deste

edital será informada oficialmente por meio da plataforma Compartir.

10.4 O CIEDS se reserva o direito de realizar uma nova seleção caso seja necessário.

10.5 Para dúvidas e informações, utilize o canal oficial de comunicação, enviando email para:

editalresistenciasquilombolas@cieds.org.br
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ANEXO 1 - MODELO DE FICHA DE INSCRIÇÃO ( Só serão aceitas inscrições efetuadas online na

www.compartir.org.br)

EDITAL RESISTÊNCIAS QUILOMBOLAS

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

ETAPA 1: IDENTIFICAÇÃO

1.1.Nome da Iniciativa/projeto:

1.2.Dados do representante responsável pela iniciativa:
(Permitido apenas para maiores 18 anos)

▪ Nome*:

▪ Sobrenome*:

▪ RG*:_________________

▪ CPF*:_________________

▪ E-mail pessoal*:

▪ Celular 1*:

▪ Celular 2 (recado):

▪ Estado:*(abrir opção CE, ES, RJ)

▪ Município:

▪ Endereço com número:

▪ CEP:

▪ Data de nascimento:*

▪ Gênero *:

▪ Raça/Cor:*

1.3 A Iniciativa é promovida por:*

(    ) Pessoa Física

(    ) Grupo, coletivo e outros movimentos não formalizados juridicamente

(    ) Pessoa Jurídica sem fins lucrativos
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CASO A INICIATIVA SEJA REALIZADA POR PESSOA FÍSICA:

Apresente brevemente a pessoa responsável pela ação. Descreva o tipo de relação que possui

com a comunidade. (máximo de 1000 caracteres)

CASO A INICIATIVA SEJA REALIZADA POR GRUPO, COLETIVO OU OUTROS MOVIMENTOS NÃO
FORMALIZADOS:

▪ Nome do Grupo, coletivo ou movimento:

▪ Ano de criação:

▪ Endereço (caso tenha):

▪ Telefone de contato:

▪ E-mail de contato:

Apresente brevemente o grupo responsável pela ação. Descreva o tipo de relação que possui

com a comunidade, qual seu tempo de existência, quem são seus membros e o que já realiza

na comunidade. (Máximo de 1000 caracteres)

CASO A INICIATIVA SEJA REALIZADA POR PESSOA JURÍDICA:

▪ Nome da instituição:

▪ Ano de fundação:

▪ CNPJ:

▪ Endereço:

▪ Telefone:

▪ E-mail:
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▪ Responsável legal pela instituição:

▪ Telefone do responsável legal:

▪ E-mail do responsável legal:

▪ Orçamento anual da instituição em 2021:

Apresente brevemente a instituição responsável pela ação. Descreva o tipo de relação que

possui com a comunidade, qual seu tempo de existência, quem são seus membros e o que já

realiza na comunidade. (Máximo de 1000 caracteres)

1.4 Informe abaixo o município e comunidades que serão atendidas pela sua iniciativa:

▪ Nome da Comunidade:

▪ Estado:*RJ, CE ou ES

▪ Município:*( Pacajus,Horizonte,  Itapemirim, Presidente Kennedy, Araruama, Armação de

Búzios, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Magé, Quissamã e São Francisco de
Itabapoana)

ETAPA 2: INICIATIVA PROPOSTA

2.1. Descreva o contexto de sua comunidade e as razões pelas quais sua iniciativa é

importante. Caso tenha dados que justifiquem suas ações, nos informe. Informe ainda se há

outras ações sendo desenvolvidas na comunidade e porque as ações propostas são as mais

adequadas para as necessidades mapeadas. (Máximo de 2000 caracteres)

2.2 Qual a linha de atuação da iniciativa?

(    ) Equidade de Gênero

(    ) Fortalecimento institucional

(    ) Juventudes

(    ) Memória, cultura e ancestralidade

2.3 Descreva o objetivo geral da sua iniciativa:

2.4 Quem serão os(as) beneficiários(as) diretos (as) da sua iniciativa:

(podendo marcar mais de uma opção)

9



(   ) Crianças

(   ) Adolescentes

(   ) Jovens

(   ) Mulheres

(   ) Mulheres negras

(   ) Idosos

(   ) Comunidade quilombola em geral

(   ) Pessoas negras

(   ) Membros da Associação, coletivo ou grupo produtivo

(   ) Outros: _______

2.5 Quantas pessoas serão beneficiadas com sua iniciativa?*

2.6 Descreva os(as) beneficiários(as) da iniciativa: quais são suas características e principais

necessidades e qual o valor para a comunidade.*

2.7 Descreva aqui como pretende selecionar os beneficiários da iniciativa. Utilizará de quais

critérios e procedimentos?*

2.8 Descreva em detalhes seu Plano de Ação. Quais ações pretende desenvolver (Quanto

mais detalhado, melhor será a análise da sua proposta)*: Utilize o modelo, que segue no

ANEXO 3 deste edital e insira o arquivo preenchido abaixo:

Ações/Estratégias Público Como a
ação/estratégia será

realizada

Período de execução

2.9 Caso consiga a doação, o recurso será utilizado para comprar que tipo de

material/insumo ou pagar que tipo de serviço? Detalhe os tipos de gastos*.

2.10 Quais os resultados e impactos espera alcançar com sua iniciativa*?
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2.11 O (A) proponente possui experiência com este tipo de iniciativa?

(    ) sim, já foi realizada antes

(   ) não, é a primeira vez que é realizada

▪ Se sim, desde quando a ação é implementada ?

▪ Quantas pessoas atuam nessa iniciativa?

▪ Destas, quantas são voluntárias?

▪ Descreva sua experiência abaixo (Máximo de 1000 caracteres)

ETAPA 3: SOBRE PARCERIAS E AÇÕES EM REDE

3.1 A ação contará com o apoio de parcerias locais?
(      ) sim        (       ) não

Se sim, descreva abaixo quais os principais parceiros e o papel de cada um

Nome do Parceiro É da própria

comunidade ?

Papel do parceiro

(     ) sim     (      ) não ( ) doação financeira/ financiamento

( ) doação de

equipamentos/insumos e materiais

( ) voluntariado

( )  parceiro para ação

( ) outra

(     ) sim     (      ) não ( ) doação financeira/ financiamento

( ) doação de

equipamentos/insumos e materiais

( ) voluntariado

( )  parceiro para ação

( ) outra

(     ) sim     (      ) não ( ) doação financeira/ financiamento

( ) doação de

equipamentos/insumos e materiais

( ) voluntariado

( )  parceiro para ação

( ) outra
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ETAPA 4: SOBRE OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

4.1 O proponente possui perfil em redes sociais?

(       ) Sim   (      ) Não

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

Facebook

Instagram

Youtube

Twitter

Linkedin

Site institucional

4.3 Como ficou sabendo deste edital?

(   ) SITE CIEDS

(   ) SITE Itau Social

(   ) Whatsapp

(   ) outros:
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ANEXO 2: MODELO DE AUTODECLARAÇÃO PARA QUILOMBOLA

AUTODECLARAÇÃO DE PERTENCIMENTO ÉTNICO QUILOMBOLA

Eu, ____________________________________________________________,

abaixo assinado(a), portador do CPF:___________________, Identidade:

_________________ - Órgão Expedidor __________, residente e domiciliado (a) no endereço:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________.

DECLARO, na qualidade de líder da Comunidade Quilombola

_________________________________________________________, localizada no

município de ____________________________________________________ no

estado_____________________________________________,CEP: _______________,

para fins de inscrição no Edital Resistências Quilombolas que

Sr.(a)__________________________________________________________________,

portador(a) do RG nº_________________________ Órgão Expedidor

________________, CPF nº _____________________, residente e domiciliado(a) no

endereço:______________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________ é QUILOMBOLA e pertence à nossa Comunidade, mantendo laços

familiares, econômicos, sociais e culturais com nossa comunidade.

DECLARAMOS para os devidos fins, serem verdadeiras as informações

prestadas nesta Declaração, ciente de que a prestação de informação falsa poderá

incorrer na desclassificação do(a) proponente neste edital.

__________________, ______ de ____________ de 20_____.

(Local, dia, mês e ano)

__________________________________________________

Assinatura do membro da Comunidade Quilombola

__________________________________________________

Assinatura do líder da Comunidade Quilombola
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ANEXO 3: MODELO DE PLANO DE AÇÃO:

Ações/Estratégias Público Como a
ação/estratégia será

realizada

Período de execução
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