1º EDITAL DO PROJETO ENGAJA
SELEÇÃO DOS ENGAJADORES
Olá,
Seja bem-vinda(o). Se você tem de 15 a 21 anos e mora em São Paulo este Edital é
para você. O presente Edital tem como objetivo tornar pública a abertura de
inscrições para sua participação no projeto Engaja.
O que você vai encontrar neste Edital:

1. Apresentação do Projeto Engaja;
2. Instituições organizadoras;
3. Condições para participar do Engaja;
4. Atividades previstas;
5. Duração de execução do Engaja;
6. Ajuda de custo;
7. Cessão de aparelhos celulares;
8. Inscrição;
9. Processo seletivo;
10.Resultado da seleção dos participantes;
11.Das Condições Gerais de participação;
12.ANEXO I - Política de Privacidade e Formulário de Consentimento
13.ANEXO II - Formulário de inscrição
14.ANEXO III - Territórios contemplados

1.

Apresentação do Projeto Engaja

Engaja é um projeto social que tem como público jovens e adolescentes de
15 a 21 anos, que moram nas regiões do Grajaú, Jardim Ângela, Brasilândia, Cidade
Tiradentes ou Tremembé/Jaçanã, em no município de São Paulo, e que estão em
busca de oportunidades para ter maior autonomia sobre seu presente e futuro, bem
como se inserir no mundo do trabalho por meio dos seguintes objetivos:
-

Desenvolvimento de competências para a vida e habilidades para o trabalho;

-

Engajamento na participação ativa na sociedade (voluntariado, exercício ativo
da cidadania, inovação e construção de redes de apoio);

-

Construção do seu projeto de vida, oportunidades de mentoria e orientação;

- Mapeamento de oportunidades de aprendizagem, capacitação profissional e
de preparação para o ensino superior;

- Mapeamento de oportunidades de vagas de emprego e formas de geração
de renda.
Acreditamos no protagonismo juvenil como ferramenta para mudança social e por
isso, para nós, atuar para e com as juventudes é movimentar o presente em direção
ao futuro. É fazer hoje a mudança que se deseja para amanhã.

- incentivando os jovens a refletirem sobre seus futuros profissionais e
pessoais;

- fortalecendo estratégias para a luta de direitos e para participação cidadã e
política;

- incentivando o empreendedorismo e a criação de novos negócios;
- apoiando a formação profissional e a entrada no mercado de trabalho;

- facilitando a integração e o acesso à tecnologia e a saberes;
- fortalecendo comunidades;
- incidindo em políticas públicas para as juventudes;
- trabalhando para a inserção social de jovens em suas múltiplas realidades;
- apoiando redes territoriais e nacionais de diferentes juventudes;
- incentivando o protagonismo e a liderança;
- zelando pela integridade física e emocional daqueles que tiveram seus
direitos violados;

- apoiando-os na construção de seus projetos de vida.
Por esta razão, estamos procurando pessoas que historicamente possuem menos
oportunidades para terem suas realidades vocalizadas e modificadas a partir de um
primeiro passo. Selecionaremos em todas as etapas, no mínimo 60% de meninas e
jovens (cis e trans), igualmente buscamos pessoas que estão em maior condição de
vulnerabilidade social e privada de seus direitos, seja por uma gravidez não
planejada, por um cotidiano de violações de direitos ou por tantas outras formas de
vulnerabilização.
A proposta é que os 50 jovens ENGAJADORES - selecionados a partir deste 1º
Edital - sejam formados e se apropriem das competências de forma que possam
mediar e facilitar o desenvolvimento dos 250 demais jovens ENGAJADOS, que
serão selecionados no 2° edital - que será publicado no mês de janeiro.

O perfil esperado de cada grupo:

ENGAJADORES

ENGAJADOS

Jovens ou adolescentes com perfil
de liderança, proatividade,
autonomia, carisma, boa
comunicação, comprometimento,
empatia, que possuam histórico de
ativismo e/ou militantância em seus
territórios, facilidade e/ou interesse
em atuar como educador, influência
e boa articulação.

Jovens ou adolescentes com perfil
de cooperação, protagonismo,
empatia, criatividade, preocupação
com seu entorno, sensibilidade às
causas sociais, gosta de pensar e
idealizar soluções para problemas
da sua comunidade, curioso e
sonhador.

Para alcançar estes objetivos, o Engaja acontecerá em quatro etapas:

1º ETAPA:  L
 aboratório de inovação e mobilização
Esta é a etapa de formação dos nossos ENGAJADORES, isto é: os 50
adolescentes e jovens que serão selecionados a partir deste Edital e
formados na temática ‘‘Competências e Habilidades para a Vida e Trabalho’’.
Para apoiar neste momento e também nas etapas posteriores, o Engaja irá
fornecer uma ajuda de custo para facilitar o acesso à internet e um aparelho
celular para cada um dos 50 jovens ENGAJADORES. A formação será 100%
online.

2º ETAPA: Educação entre pares e mobilização territorial
Nesta etapa, os nossos ENGAJADORES já formados com as
competências e habilidades da 1º ETAPA, serão responsáveis também por
mobilizar outros adolescentes e jovens em seus territórios para continuidade
do ciclo do engajamento, onde irão replicar o aprendizado para outros 250
adolescentes e jovens, os ENGAJADOS,

que serão selecionados em um

segundo edital, formando assim o grupo de ENGAJADORES e ENGAJADOS
do Projeto Engaja.

3º ETAPA: “Engajamento comunitário - Fazedores do Bem”
Nesta etapa, teremos nova seleção (a serem publicadas em edital
futuro as regras) para que alguns dos ENGAJADORES e ENGAJADOS, de
cada um dos cinco territórios, trabalhem em equipes para pensar nos
desafios locais de seus territórios e em propostas para solucioná-los. Esta
etapa irá disponibilizar apoio de recursos financeiros e mentorias, para
potencializar e viabilizar as melhores ações propostas.

4º ETAPA: “Mundo do Trabalho”
Nesta etapa, serão realizadas mapeamento de oportunidades no
mercado de trabalho, de vagas em ensino profissionalizante e feira de
carreiras, por meio de parcerias com governo, entidades formativas e
empresas. Vale lembrar que, ao longo de todas essas etapas, vamos realizar
uma série de lives e rodas de conversa sobre temas das juventudes. Bora lá?!
2.

Instituições Organizadoras

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. Hoje, é membro do
Conselho Nacional de Juventude e tem este público como parte de sua estratégia
de atuação. Para o CIEDS, que tem o papel de parceiro técnico nesta iniciativa, o
protagonismo juvenil é a ferramenta para mudança social e por isso, atuar para e

com as juventudes é movimentar o presente em direção ao futuro. É fazer hoje a
mudança que se deseja para amanhã.
A Saint-Gobain, parceira nesta iniciativa, é uma empresa que projeta, fabrica
e distribui materiais e soluções pensadas para o bem-estar de todos. Com uma
visão a longo prazo, é referência na construção sustentável, desenvolvendo
soluções inovadoras e de alta performance pensando nos usuários das edificações.
No Brasil, a Saint-Gobain atua há 79 anos com marcas diversificadas como: Brasilit,
Isover, Norton, PAM, Placo, Sekurit, Telhanorte e Weber Quartzolit (materiais
relacionados a construções).
O UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a Infância), que é o responsável
pela realização deste projeto, é um órgão das Nações Unidas que trabalha pela
garantia dos direitos de cada criança e adolescente, concentrando seus esforços
naqueles mais vulneráveis, com foco especial nos que são vítimas de formas
extremas de violência sociais.
Estamos unidos por este objetivo de promover a inclusão de adolescentes e
jovens no mercado. E você, jovem, é parte fundamental neste processo. Vamos
juntos?!

3.

Condições para participar do Engaja
3.1.

Quem pode concorrer:
● Adolescentes e jovens de 15 a 21 anos;
● Jovens que se identifiquem com o perfil Engajador - acima citado em
Apresentação do Projeto
● Adolescentes e jovens moradores das regiões:
○ Brasilândia;
○ Cidade Tiradentes;
○ Grajaú;

○ Jardim Ângela;
○ Tremembé/Jaçanã.
● Para conferir os bairros que integram tais territórios olhar ANEXO III.

3.2.

Quem não pode pode participar como jovem integrante do Engaja:
● Funcionários

das

instituições

idealizadoras

(CIEDS, UNICEF e

Saint-Gobain);
● Adolescentes e jovens que estejam atualmente participando de algum
outro projeto com auxílio financeiro;
● Adolescentes e jovens que estejam alocados no mercado de trabalho
formal ou em vagas de ensino profissionalizante;
● Jovens que não tenham disponibilidade para formações online (vale
destacar que o projeto prevê ajuda de custo para os ENGAJADORES
participarem do processo).

4.

Atividades previstas - ENGAJADORES
O Engaja acredita que a transformação social ocorre por meio da
conexão entre as pessoas. Pensando nisso, estas são algumas das atividades
que você, E
 NGAJADOR do projeto, irá realizar:

- Participar das formações de competências e habilidades para a vida e
formação sobre saúde mental;
-

Participar dos encontros online previstos ao longo do processo;

- Mobilizar outros adolescentes e jovens que devem se juntar a nós
como ENGAJADOS;

- Replicar aos próximos jovens e adolescentes (ENGAJADOS) as
formações de competência para a vida e habilidades para a vida e
sobre saúde mental;
-

Participar do Bootcamp - evento para construção de soluções
territoriais - contribuir com as construções coletivas e propor soluções
territoriais.

5.

Duração de execução do Engaja
Em novembro de 2020 nossa equipe começou a preparar tudo para a sua
chegada e vamos juntos nesta jornada até Maio de 2021. Abaixo você
confere os períodos de cada etapa:
Janeiro de 2021 - 1º ETAPA: Laboratório de inovação e mobilização;
Fevereiro a Março de 2021 - 2º ETAPA: Educação entre pares e
mobilização territorial;

Março a Abril de 2021 - 3º ETAPA: Engajamento comunitário Fazedores do Bem;
Maio de 2021 - 4º ETAPA: Mundo do trabalho: etapa transversal com
encerramento previsto para maio de 2021.

6.

Auxílio de custos financeiros

6.1.

Valor
Serão selecionados por meio deste edital 50 adolescentes e jovens,

em que cada um receberá uma ajuda de custo no valor de R$ 200,00
(duzentos reais), durante o período de dois meses, para poder garantir um
pacote de dados (internet) para participação das formações e atividades do
Engaja em todas as etapas.
6.2.

Normas
Caso o ENGAJADOR tenha mais de 25% de falta não justificada e/ou
não promova as atividades previstas no item 4, sua ajuda de custo do
mês seguinte será suspensa.

7.

Cessão de aparelhos celulares
Os 50 selecionados neste Edital receberão um aparelho celular mediante
assinatura de termo de cessão para uso durante todas as etapas do projeto.
Ao final do processo, o ENGAJADOR que tiver pelo menos 75% de presença
em todas atividades e tenha promovido as atividades previstas no item 4,
assinará um termo de doação, podendo ficar com o aparelho para si. Aquele
que não cumprir o percentual mínimo ou as atividades previstas, deverá
devolver o aparelho, conforme definido no termo de cessão inicial.

8.

Inscrição

8.1.

A sua inscrição deve ser realizada por meio do formulário online
disponível em https://compartir.org.br/edital/engaja/

8.2.

Você poderá realizar sua inscrição neste edital apenas uma vez;

8.3.

Não serão aceitos formulários incompletos ou propostas de inscrição
em outros formatos;

8.4.

O prazo de inscrição vai do dia 05 de dezembro até o dia 14 de
dezembro de 2020 às 23h59 (horário de Brasília);

8.5.

As inscrições só serão aceitas dentro do prazo estipulado neste edital,
exceto que haja prorrogação do mesmo por parte dos organizadores;

8.6.

9.

A inscrição e participação de todas as etapas é gratuita

Processo Seletivo

O processo seletivo do Engaja irá funcionar da seguinte forma:
-

As fichas de inscrições serão analisadas e aqueles que atenderem aos
requisitos acima citados serão convidados para uma conversa remota com
membros da equipe Engaja para melhor compreensão do perfil e seleção;

-

Todos aqueles que atenderem aos requisitos acima citados e que não forem
selecionados inicialmente, irão compor uma lista de espera, caso haja alguma
desistência posterior;

-

Aqueles que se inscreverem neste edital (1º Edital ENGAJADORES) e não
forem selecionados, poderão se inscrever posteriormente no 2º Edital
ENGAJADOS, caso desejem.

-

Seleção de 50 adolescentes e jovens, sendo 10 de cada um dos cinco
territórios

(Grajaú, Jardim Ângela, Brasilândia, Cidade Tiradentes e

Tremembé/Jaçanã);
-

Dentro destes 50 adolescentes e jovens selecionados, ao menos 30 deverão
ser meninas e mulheres (cis e trans);

O Engaja acredita na riqueza da diversidade e valorização dos grupos sociais, logo,
você mulher, mãe ou gestante, LGBTQIA+, preto ou pardo, indígena, é mais do que
bem-vinda(o) para fazer parte do Engaja!
Caso você já tenha participado ou participe de alguma destas iniciativas ou
similares, será um diferencial também:
● Movimentos sociais;
● Movimentos culturais;
● Grêmios estudantis;
● Coletivos locais.
10.

Resultado da seleção dos participantes
O resultado do edital com os 50 adolescentes e jovens selecionados
como ENGAJADORES estará disponível no dia 18 de dezembro de 2020, na
plataforma Compartir. Mas não se preocupe, nós também entraremos em
contato com você para dar o resultado. Mas não se preocupe, nós também
entraremos em contato com você para dar o resultado.

11.

Das Condições Gerais
11.1.

Ao se inscrever, pressupomos a sua plena concordância com os
termos deste edital;

11.2.

Ao se inscrever, pressupomos o seu pleno comprometimento e
responsabilidade com a execução das atividades previstas pelo edital;

11.3.

Ao se inscrever, pressupomos a sua plena concordância quanto o uso
pelas organizações idealizadoras (CIEDS, UNICEF e Saint-Gobain) da
sua imagem e som em casos necessários. Caso você seja menor,
posteriormente solicitaremos a assinatura do termo de uso de imagem
por um maior responsável;

11.4.

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

ANEXO I
POLÍTICA DE PRIVACIDADE E FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO
A. Sobre a Política e a Proteção de Dados
A base legal para o processamento de suas informações está de acordo com a Lei
Geral de Proteção de Dados Pessoais (13.709/18). O CIEDS e parceiros seguem e
cumprem essa normativa e você pode acessar a política completa acessando o link:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.ht
m)
B. Quais dados coletaremos e como?
O CIEDS coletará os seguintes:
a) Dados gerais (nome, e-mail, telefone, etc.)
b) Dados gerais da iniciativa (Nome, histórico, objetivos etc.)
c) Dados gerais da proposta da iniciativa (Cronograma, abrangência etc.)
D. Como usaremos seus dados?
O CIEDS e parceiros utilizarão as informações enviadas no formulário de inscrição
para configurar e administrar o Edital e realizar análise estatística e qualitativa.
Enviaremos atualizações sobre nossos eventos e atividades, quando aplicável.
Além disso, se for selecionado, você participará de eventos online, nos quais
fotografia, vídeo e gravação de áudio poderão ocorrer. Ao se inscrever, você
consente ser fotografado, gravado em áudio, gravado em vídeo ou mesmo
entrevistado e esse material poderá ser publicado, exibido ou reproduzido para ser
usado para quaisquer fins de difusão do Edital pelo CIEDS e parceiros destas ações,
UNICEF e Saint-Gobain.
Caso seja menor de idade, providenciaremos documentação adicional para obter
autorização de responsáveis legais para efetivação de sua seleção, coleta,
tratamento e uso de dados e imagem, além de repasse de ajuda de custo e cessão
de equipamento celular.

E. Como armazenamos seus dados?
Os dados fornecidos são armazenados localmente.
F. Por quanto tempo armazenaremos seus dados?
O CIEDS e parceiros armazenam informações pessoais de acordo com as políticas
de retenção da Lei Geral de Proteção de dados Pessoais 13.709/18.

G. Seus direitos
O CIEDS e parceiros cumprem a Lei de Proteção de Dados no Brasil, lei 13.709/18
(“Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais”).
Você tem o direito de: solicitar uma cópia das informações que mantemos sobre
você, solicitar exclusão de seus dados sob determinadas condições. Se você tiver
dúvidas em relação a como usamos suas informações pessoais, também tem o
direito de reclamar com uma agência regulatória de privacidade.
Caso usemos suas informações pessoais para lhe enviar marketing direto, você terá
o direito de se remover das listas de marketing a qualquer momento. Se exercer
esta opção, nós interromperemos o processamento de suas informações pessoais
para fins de marketing direto. No entanto, podemos manter seus dados de contato
em uma lista de supressão para garantir que eles não sejam adicionados a nenhuma
lista de marketing em algum momento no futuro.
H. Como entrar em contato com as autoridades apropriadas?
Reclamações sobre como processamos suas informações pessoais podem ser
realizadas a qualquer momento. Para isso, entre em contato com o CIEDS e se
necessário, sua solicitação será repassada aos parceiros. Para essas e outras
dúvidas sobre inscrição do edital o contato deve ser feito somente pelo email:
engaja@cieds.org.br

ANEXO II
(Modelo ilustrativo do formulário a ser preenchido. Só serão aceitas inscrições no
formulário online, link disponível no site da Compartir)

ENGAJA

1º EDITAL ENGAJA

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
PROJETO ENGAJA- FORMULÁRIO DE CADASTRO DOS ENGAJADORES
Olá,
Você está prestes a realizar o seu cadastro no Projeto Engaja, antes só precisa
preencher este formulário para conhecermos mais sobre você! Qualquer dúvida a
respeito do preenchimento deste formulário, nos mande um e-mail ;-)
*Obrigatório

INFORMAÇÕES PESSOAIS
Bora lá! Para começar, precisamos saber alguns dos seus dados e também sobre o seu sonho!

Nome (Civil ou Social): *
Sobrenome: *
RG: *
CPF: *
E-mail pessoal: *

Você costuma usar e-mail para se comunicar?*
Sim
Não

Número para contato: *
Você usa WhatsApp? (Se sim, adicione o número abaixo)
Cor/Raça *
Amarela
Branca
Indígena
Parda
Preta
Prefiro não informar
Outro:

Gênero *
Feminino
Masculino
Não binário
Prefiro não informar

Você é mãe ou gestante? *
Sim
Não

Você se identifica como pertencente a comunidade LGBTQIA+ *
Sim
Não
Prefiro não responder

Você se enquadra no grupo PCD: Pessoa Com Deficiência? *
Sim
Não

Qual o seu endereço? *

Por favor, informe o CEP do endereço acima.

Qual é sua região de moradia? Caso você tenha dúvida, consulte no Edital os
bairros que fazem parte de cada território*
Brasilândia
Cidade Tiradentes
Jardim Ângela
Grajaú
Tremembé/Jaçanã

Qual sua data de nascimento? *
Agora nos conte... Qual é o seu maior sonho? *

DADOS DOS RESPONSÁVEIS

Para prosseguirmos com a sua inscrição, caso você tenha menos de 18 anos (ou pra todo mundo?),
precisamos de alguns dados de seu responsável legal para que você possa fazer parte do projeto sem
nenhum problema.

Nome do responsável:
RG:
CPF:
Número para contato:
E-mail:
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Para concluirmos o seu cadastro precisamos de mais algumas informações!

Como você tomou conhecimento do edital de seleção?*
Você está vinculado a alguma instituição social ou instituição de ensino?
Qual?
Grau de escolaridade *
Cursando o Ensino Fundamental
Ensino Fundamental incompleto (abandono)
Ensino Fundamental completo
Cursando o Ensino Médio
Ensino Médio incompleto (abandono)
Ensino médio completo
Cursando Ensino Superior
Ensino Superior incompleto (abandono)

ATUAÇÃO SOCIAL
Você participa ou já participou de alguma ação social ou similar? *
Ação voluntária
Movimento Social
Movimento Cultural
Grêmio Estudantil
Coletivo
Liderança Jovem
Não estou engajado em nenhuma ação social
Outro:

Em caso de você participar ou já ter participado de alguma ação social, qual é
área?
Ambiental
Arte/Cultural
LGBTQIA+
Movimento de Mulheres
Negro
Outro:

Você já participou de alguma manifestação *
Sim
Não

Você está engajada(o) em alguma ação de combate ao Covid-19? *
Sim

Não

Você se utiliza das redes sociais e internet como ferramenta de mobilização e
engajamento social? *
Sim
Não

Caso sim, para qual causa/finalidade
Sobre seu acesso à internet e equipamentos
Você está trabalhando? *
Sim, com vínculo empregatício (carteira assinada)
Sim, como empreendedora (o)
Sim, prestando serviço
Sim, como autônoma (o)
Não estou trabalhando

Você possui acesso à internet? *
Sim
Não

Se não, por qual motivo?
Não há serviço de internet onde eu moro
Não posso pagar o serviço de internet disponível
Não há serviço de internet onde moro, mas consigo acessar em outros lugares

Quais aparelhos eletrônicos você tem?*
Computador

Celular
Tablet
Não tenho aparelhos eletrônicos
Outro:

Você costuma utilizar que tipo de rede social?*
Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
Youtube
TikTok
Nenhuma
Outro:

Você costuma realizar cursos online? *
Sim
Não

Caso sim, você costuma concluir os cursos online que você se inscreve?
Sempre
Quase sempre
Às vezes
Quase nunca

Considerando que realizaremos alguns encontros virtuais, indique quais as
plataformas que você tem facilidade/familiaridade

Google Meet
Zoom
Microsoft Teams
Não sei dizer
Outro:

Você produz algum tipo de conteúdo para redes sociais? *
Sim
Não

Participação no ENGAJA
Por qual canal é a melhor maneira de entrarmos em contato com você?*
E-mail
WhatsApp
Outro:

Considerando a disponibilidade de aproximadamente 60 horas mensais para
as atividades (individuais ou coletivas) durante 5 meses, você possui
interesse em participar do projeto? *
Sim
Não

Indique turnos mais adequados para a sua participação *
Manhã
Tarde
Noite

Indique dias mais adequados da semana para a sua participação *

2ªFeira
3ªFeita
4ªFeira
5ªFeira
6ªFeira

CONSENTIMENTOS E AUTORIZAÇÕES
AUTORIZO o uso de minha imagem e voz, sons, conversas, fotografia, vídeo,
reprodução impressa, que poderá ser utilizada em informativos, vídeos e sites
editado e publicado pelo CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas
de Desenvolvimento Sustentável), CNPJ 02.680.126/0001-80, com sede na
Rua Conselheiro Saraiva nº 28, 8º andar - Centro, Rio de Janeiro. A presente
autorização é concedida a título gratuito, abrindo mão de qualquer
remuneração pela captação, gravação, edição e uso pelo prazo de proteção
da Obra previsto na Lei nº 9.610/98, abrangendo o uso da imagem e voz em
todo o território nacional e internacional, nas formas de DVD, site, e
impressos de forma institucional e de terceiros. Nenhuma das imagens
poderá ser comercializada. *
Concordo

ANEXO III

