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Seleção Anual de Projetos: Edital 2014
A BrazilFoundation tem a satisfação de apresentar seu Edital e solicitar propostas de organizações da sociedade
civil sem fins lucrativos para, junto com elas, contribuir para a construção de um país mais justo onde as
oportunidades estejam ao alcance de todos.

Atenção: Há alterações em relação aos Editais Anteriores
SERÁ OFERECIDO APOIO DE ATÉ 40 MIL REAIS POR UM ANO para Organizações que desenvolvam
projetos nas áreas de
Educação; Direitos Humanos; Desenvolvimento Socioeconômico e Participação Cidadã.

I - Apresentação
A BrazilFoundation promove, pelo décimo segundo ano consecutivo, sua Seleção Anual de Projetos.
A BrazilFoundation investe em pequenas e médias organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, alinhadas
com sua missão de apoiar programas e projetos que contribuam para transformar a realidade social do Brasil.
Convidamos organizações a apresentarem suas propostas, durante o período de 10 de dezembro de 2013 a 24 de
janeiro de 2014, de acordo com as normas estabelecidas neste EDITAL.
Além do apoio financeiro, a BrazilFoundation oferece às organizações selecionadas capacitação em gerenciamento
técnico e financeiro de projetos sociais e comunicação institucional.
Poderão participar: Organizações da sociedade civil, não-governamentais, de direito privado e sem fins
lucrativos, estabelecidas no Brasil.
A BrazilFoundation NÃO APOIA projetos de:
Pessoas físicas
Partidos políticos
Instituições com fins religiosos
Sindicatos
Organizações não formalizadas
Universidades e autarquias
Fundações e institutos sociais de empresas com fins lucrativos
Hospitais e centros clínicos e terapêuticos
Escolas Particulares e Públicas
Instituições do Sistema "S" (SENAI, SESI, SESC, SESI, SEBRAE)

II - Linhas de Apoio:
Poderão ser apoiadas organizações cujos projetos e programas atuem nas seguintes áreas e linhas temáticas:
Educação
Qualificação profissional: formação de jovens e adultos para o mercado de trabalho.
Promoção do acesso ao ensino superior e técnico: preparação para o ingresso em instituições de ensino
superior e técnico.
Qualificação de Professores: ações voltadas para a formação continuada de professores.
Educação e saúde: educação para promoção da saúde e diminuição de comportamentos de risco; orientação em
temas relacionados à sexualidade e a direitos reprodutivos;
Direitos Humanos
Promoção de Direitos Humanos: combate a todas as formas de discriminação e preconceito.
Assistência a vítimas de violações dos Direitos Humanos e acesso à justiça: atendimento e encaminhamento
às instituições jurídicas em casos de violação de direitos.
Desenvolvimento Socioeconômico e Participação Cidadã
Fortalecimento comunitário: Formação de lideranças, estímulo à atuação cidadã e direito dos cidadãos.
Geração de Trabalho e Renda: inserção de grupos ou indivíduos em atividades produtivas.
Cultura para o Desenvolvimento Social: Projetos que contribuam para promover o desenvolvimento humano e o
capital social por meio de atividades culturais.
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Negócios sociais - Modelos de negócio (produtos ou serviços) economicamente viáveis, com objetivos sociais,
éticos e ambientais cujas atividades podem estar orientadas para:
Oferecer soluções para melhorar a qualidade de vida da população de baixa renda;
Atender necessidades básicas como acesso à educação, saúde, habitação, oferecendo serviços de alta qualidade e
baixo custo;
Incluir pessoas ou grupos marginalizados na cadeia de valor, como fornecedores ou produtores;
Contribuir para subsidiar atividades de organizações sem fins lucrativos.

III – Processo Seletivo
Inscrição
As inscrições serão feitas POR E-MAIL. As Organizações deverão preencher o Formulário de Inscrição e a
Planilha de Solicitação de Recursos, disponíveis nos links para download mais abaixo, e enviar até o dia 24 de
Janeiro de 2014 para o seguinte endereço eletrônico: edital2014@brazilfoundation.org
Serão aceitas inscrições em papel SOMENTE de organizações que tenham dificuldade de acesso à internet. Neste
caso o Formulário de Inscrição e Planilha de Solicitação de Recursos devem ser impressos e enviados por correio
até o dia 24 de Janeiro de 2014 em um envelope único para:
BrazilFoundation
XII Seleção Anual de Projetos
Avenida Calógeras, 15 – Cobertura
Centro – Rio de Janeiro
CEP: 20030-070
(* A modalidade de envio SEDEX, correspondência comum, AR etc, ficará a critério da organização proponente.)

Instruções – LEIA COM ATENÇÃO
O nome da Organização deverá estar identificado no campo “assunto” do e-mail, referido acima.
Cada organização poderá participar com APENAS UMA PROPOSTA. O envio de mais de uma proposta pela
mesma organização implicará na exclusão da participante do processo seletivo.
Nesta etapa NÃO SERÁ NECESSÁRIO o envio de nenhum documento formal, além do Formulário de Inscrição e
Planilha de Solicitação de Recursos. Documentos adicionais serão solicitados posteriormente, somente às
organizações cujos projetos forem selecionados para a etapa seguinte.
O nome do responsável pela instituição, constante na Ata mais recente, deverá ser o mesmo que constar do
Formulário de Inscrição.
A organização poderá enviar arquivos anexos (fotos, outros) sendo que a mensagem NÃO DEVERÁ EXCEDER o
total de 1,5MB. O servidor NÃO ACEITARÁ mensagens que excedam o tamanho de 1,5 MB estipulado.
A BrazilFoundation não se responsabiliza por inscrições não concluídas devido a falhas tecnológicas, tais como
problemas em servidores, na transmissão de dados, na linha de comunicação, em provedores de acesso ou por
lentidão no servidor provocada pelo excesso de envios simultâneos nos últimos dias do prazo de inscrições. Por
essa razão, recomenda-se aos interessados que concluam suas inscrições com antecedência, evitando
eventuais dificuldades técnicas que porventura prejudiquem ou impossibilitem o envio das propostas.
E-mails que chegarem com qualquer tipo de extensão EXE ou similares não serão abertos.
O e-mail de seleção é única e exclusivamente para recebimento de inscrições. Qualquer outro tipo de e-mail que
não seja destinado para a Seleção será desconsiderado e deletado. Para quaisquer outros esclarecimentos ver o email de contato na seção “Dúvidas e Requerimentos”.
O prazo final de envio será no dia 24 de janeiro de 2014. Os projetos enviados fora do período estabelecido
serão eliminados do processo de seleção.
Para as organizações sem acesso a Internet que enviarem o projeto por correio a data de postagem será
considerada como comprovante. Projetos com data de postagem posterior a 24 de janeiro de 2014 não serão
considerados
Não serão aceitos projetos enviados por fax.

Clique aqui para download do “FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO”
(Formato Word)
Clique aqui para download da “PLANILHA DE SOLICITAÇÃO DE RECURSOS”
(Formato Excel)

O Processo Seletivo será realizado em duas etapas, a saber:
1ª Etapa:
A BrazilFoundation analisará as propostas recebidas e selecionará as organizações classificadas para a etapa
seguinte.
As organizações classificadas para a SEGUNDA ETAPA serão comunicadas por e-mail e contato telefônico e
terão um PRAZO DE CINCO DIAS ÚTEIS para enviar à BrazilFoundation, por correio, CÓPIA dos seguintes
documentos:
1. Ata de Fundação da organização e última atualização.
2. Estatuto da Instituição
3. CNPJ - comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica. Para obter o documento clique no
link: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/ConsulSitCadastralCNPJ.htm
4. Resumo com o currículo (histórico de atuação) do responsável pelo projeto
A organização classificada poderá enviar adicionalmente material institucional que julgar pertinente (fotos, impressos
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ou mídia), junto com a documentação no mesmo envelope.
Os documentos e material institucional devem ser enviados por correio para:
BrazilFoundation
XII Seleção Anual de Projetos
Avenida Calógeras, 15 – Cobertura
Centro – Rio de Janeiro
CEP: 20030-070
(* A modalidade de envio SEDEX, correspondência comum, AR etc, ficará a critério da organização proponente.)

Atenção:
As cópias dos documentos NÃO PRECISAM SER AUTENTICADAS.
Os documentos e materiais institucionais devem ser enviados em um único envelope.
O prazo de cinco dias úteis para envio dos documentos será contado a partir do dia seguinte após o contato por email ou telefone.
Serão considerados os números e endereços de contato informados no Formulário de Inscrição. Certifique-se que
o endereço eletrônico fornecido é acessado com frequência e que o gestor possa ser prontamente
contatado com o número fornecido.
A BrazilFoundation não divulgará no site a lista das organizações classificadas para a Segunda Etapa.
O NÃO ENVIO DE QUALQUER UM DOS DOCUMENTOS DESCRITOS COMO OBRIGATÓRIOS NA SEGUNDA
ETAPA IMPLICARÁ NA ELIMINAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO
Nenhum material enviado será devolvido ao término do processo de seleção. NÃO ENVIE DOCUMENTOS
ORIGINAIS.

2ª Etapa
Após análise da documentação e do material recebido, serão divulgadas no site as ORGANIZAÇÕES FINALISTAS,
que receberão a Visita Técnica da equipe da BrazilFoundation.
Após o término do período de visitas serão divulgadas no site da BrazilFoundation as organizações
SELECIONADAS para receber o apoio.

IV - Critérios
Os projetos serão julgados considerando os seguintes critérios gerais:
Legitimidade da instituição em sua área de atuação;
Alinhamento da proposta apresentada com a missão da instituição proponente;
Objetividade e clareza na apresentação do contexto social, demandas da comunidade e público alvo, objetivo,
metodologia (atividades e ações) e resultados esperados para o projeto.
Adequação da intervenção proposta às necessidades da comunidade ou público diretamente beneficiado;
Pertinência, viabilidade e eficácia da ação proposta;
Orçamento compatível com as atividades propostas;
Capacidade da instituição para desenvolver o projeto proposto;
Potencial de continuidade e de influenciar políticas públicas em sua área de atuação;
Adequação às regras do edital.

V – Financiamento
A BrazilFoundation oferecerá apoio financeiro de até R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), durante um ano às
organizações selecionadas com projetos nas linhas de apoio estabelecidas neste EDITAL.
O valor solicitado à BrazilFoundation não poderá ultrapassar R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), podendo, no
entanto, contar com contrapartidas próprias da proponente e de outros parceiros para o orçamento total.
Os orçamentos deverão ser discriminados em Reais (R$), para o período total do apoio, na Planilha de Solicitação
de Recursos, anexa ao Edital.
NÃO serão aceitas propostas com orçamentos preenchidos em outro modelo de planilha; contudo,
detalhamentos em planilhas auxiliares poderão ser acrescentados, caso seja julgado necessário.
O projeto deverá ser iniciado imediatamente após a assinatura do contrato. O repasse dos recursos será feito em
Reais (R$) em três (3) parcelas para os projetos.
A organização cuja proposta for selecionada para apoio fica automaticamente responsável pela apresentação de
dois (2) Relatórios de Atividades e Financeiros (prestação de contas) ao longo do período de desenvolvimento do
seu projeto, além de demais relatórios que venham a ser estabelecidos e comunicados pela BrazilFoundation.

Apoio de Incentivo
A BrazilFoundation poderá, dentre os finalistas, classificar algumas organizações para um "Apoio de Incentivo". As
organizações selecionadas em tal modalidade receberão um valor correspondente à metade do valor total do apoio
(20.000,00), para execução do projeto em um prazo de até 8 (oito) meses, com ajustes a serem discutidos e
revisados entre a BrazilFoundation e a Organização Proponente. O objetivo desse financiamento é contribuir com
organizações cujos projetos apresentem potencial, porém, necessitam de um maior aprimoramento em sua
proposta. Os projetos contemplados como Apoio de Incentivo receberão capacitação e acompanhamento técnico
da BrazilFoundation como todos os demais projetos selecionados.
A BrazilFoundation NÃO FINANCIA projetos orientados EXCLUSIVAMENTE para:
Pesquisas;
Viagens e congressos;
Eventos;
Obras/reformas;
Publicações;
Compra de material/equipamento;
Pagamento de recursos humanos;
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Mensalidades;
Bolsa de estudo;
Ajuda de custo

VI - Prazos
Data limite para a postagem de propostas
via e-mail ou correio

24 de janeiro de 2014

Contato com as organizações classificadas
para a 2ª Etapa

24 de março de 2014

Prazo para postagem da documentação das
organizações classificadas para a 2ª Etapa
Divulgação dos projetos finalistas
no website da BrazilFoundation
Visitas Técnicas
Divulgação dos projetos selecionados
no website da BrazilFoundation
Encontro de Capacitação e assinatura
do contrato

25 a 31 de março de 2014
14 de abril de 2014
22 de abril a 31 de maio de 2014
25 de junho de 2014
1ª quinzena de agosto 2014 (a definir)

A BrazilFoundation se reserva o direito de alterar as datas, caso haja contratempos de ordem maior e que estejam
alheios à nossa gerência. Serão, nesse caso, devidamente noticiadas em nosso website.

VII - Das dúvidas e outros requerimentos
Após a publicação do Edital, esclarecimentos sobre o preenchimento serão prestados pelo telefone (21) 2532-3029,
APENAS às 3ª e 5ª nos horários 14h às 17h ou através do e-mail selecao@brazilfoundation.org
A BrazilFoundation não notifica o recebimento sobre as propostas enviadas por correio.
A lista de finalistas será publicada no site da BrazilFoundation www.brazilfoundation.org na data acima
estipulada. Somente os finalistas serão contatados, individualmente, após a publicação da lista.
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