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MODELO DO FORMULÁRIO | EDITAL 2020 INW 

 

LINK DE INSCRIÇÃO: http://bit.ly/edital2020inw 

 

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO.  

LEIA COM ATENÇÃO: 
 
De 14 a 21 de fevereiro, organizações sociais dos estados de São Paulo e 
Pernambuco poderão inscrever seus projetos da área de educação para seleção do 
Edital 2020 do Instituto Nelson Wilians. 
 
Antes de preencher o formulário leia atentamente os 10 pontos abaixo: 
1 – Antes de realizar a inscrição, tenha todo texto escrito em um arquivo de word 
salvo no seu computador. Esta página pode expirar após um tempo de inatividade 
sem salvar o que você escreveu. Não teremos como recuperar esse texto. 
  
2 – A inscrição só será efetivada quando aparecer uma mensagem de “concluído” 
após o envio. Caso contrário, ela não terá sido efetivada e precisará ser feita 
novamente. 
 
3 – Enviaremos por e-mail uma mensagem automática de confirmação de 
recebimento da proposta. 
 
4 – Os arquivos solicitados ao final devem ser enviados em formato PDF. Para o 
vídeo, deve ser inserido o link do YouTube, Vimeo ou outra plataforma similar em 
que o vídeo esteja hospedado. 
 
5 – Não serão aceitos documentos ou informações por e-mail. O único canal para 
envio dos dados é este formulário. 
 
6 - Nenhum material será devolvido ao fim da inscrição. 
 
7 – Dúvidas devem ser esclarecidas exclusivamente pelo e-mail edital@inw.org.br. 
 
8 – O resultado será divulgado oficialmente no site do INW no dia 03 de março. 
Apenas instituições selecionadas receberão contato direto do INW por e-mail.  
 
9 - Antes do preenchimento das perguntas abaixo, tenha certeza de que leu na 
íntegra todo edital. Caso quira reler: https://inw.org.br/edital2020/. 
 
10 – O prazo final de inscrição é, impreterivelmente, 17:59 do dia 21/02. 
 

Endereço de e-mail:  

Nome completo da Organização: 

Endereço completo (com CEP): 

http://bit.ly/edital2020inw
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Telefone fixo - utilize o modelo: (xx) xxxx-xxxx) 

Telefone celular - utilize o modelo: (xx) xxxxx-xxxx 

Localidade(s) de atuação: 

E-mail institucional: 

Site e/ou blog institucional: 

Qual é a missão da organização? 

Qual é a data de fundação da organização? Utilize o modelo xx/xx/xxxx 

Faça um breve relato da história da organização: 

Descreva resumidamente quais foram e são os principais projetos, programas, 
ações ou linhas de atuação desenvolvidas pela instituição até o presente. 

Qual é o público alvo da instituição? (é possível indicar mais de um segmento) 
Crianças 
Adolescentes e jovens 
Adultos 
Famílias 
Pessoas portadoras de deficiência 

 
Cite as principais parcerias e redes das quais a organização faz parte: 

(Até 10 citações. Se não houver nenhuma, indicar NENHUMA) 
 

Quantos funcionários contratados por regime CLT ou autônomos a organização 
possui? 

De 1 a 5 
De 6 a 12 
De 13 a 20 
Acima de 20 
 

Quantos voluntários ativos a organização possui? 
(Considere aqueles que atuem, no mínimo, uma vez por mês na organização) 

De 1 a 5 
De 6 a 12 
De 13 a 20 
Acima de 20 
 

Há um planejamento estratégico das atividades da organização para o ano de 2020? 
SIM 
NÃO 
 

As prestações de contas são regularmente disponibilizadas por algum veículo de 
comunicação? 

Caso positivo, inserir link: 
 

Os relatórios de atividades são regularmente disponibilizados por algum veículo de 
comunicação? 
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Caso positivo, inserir link: 
 

Em que faixa se encontra o orçamento anual da organização? 
Até R$ 30.000,00 
Entre 30.000,01 e 50.000,00 
Entre 50.000,01 e 100.000,00 
Acima de 100.000,01 
A organização não tem/sabe o orçamento anual 
 

A contabilidade da organização é terceirizada? 
SIM 
NÃO 
 

Quem são os principais apoiadores/financiadores da organização? 
Incluir nome da instituição financiadora, período da parceria e recursos recebidos 
(em reais): 
 

Existe ao menos uma pessoa, exclusivamente, responsável pela gestão financeira 
da organização? 

SIM 
NÃO 
 

Existe ao menos uma pessoa, exclusivamente, responsável pela captação de 
recursos da organização? 

SIM 
NÃO 
 

Título/nome da proposta: 

Especifique, marcando na resposta apropriada, se a proposta apresentada: 
Ainda não foi executada 
Encontra-se em execução/andamento 
Já foi executada em anos anteriores 

Nome completo do responsável pelo projeto: 

Profissão do responsável pelo projeto: 

Cargo que ocupa na organização: 

E-mail do responsável pelo projeto: 

Faça uma breve descrição da proposta, descrevendo qual(is) o(s) problema(s) que 
pretende resolver e principais objetivos: 

Indique o público-alvo (perfil e faixa etária) do projeto e a quantidade de beneficiários 
diretos e indiretos: 

Justifique a importância da proposta: 

Em qual cidade será executado o projeto? 

Quais resultados a organização espera obter com este projeto? De que maneira 
será avaliada a proposta? 
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Apresente uma estimativa do orçamento do projeto seguindo os critérios abaixo: 
Recursos humanos - valor do recurso | Transporte - valor do recurso | Material 
pedagógico e escritório - valor do recurso | Alimentação - valor do recurso | Outros 
(especificar) - valor do recurso | Informar valor de contrapartidas para o projeto 
(se houverem): 
 

Apresente um resumo do currículo da equipe técnica que desenvolverá o projeto: 
Breve descrição com histórico de formação profissional da equipe técnica e que 
seja relevante ao projeto: 
  

OBS: Todos os arquivos devem ser enviados no formato PDF: 

Insira o arquivo digitalizado referente à Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ): 

Insira o arquivo digitalizado referente à cédula de identidade do responsável pela 
organização: 

Insira o arquivo digitalizado referente à Última Ata de Eleição e Posse da Diretoria 
da organização: 

Insira o arquivo digitalizado referente ao Estatuto Social devidamente registrado nos 
órgãos autorizados em arquivo único: 

Insira o link referente ao vídeo com o presidente da organização ou responsável 
pelo projeto, explicando a proposta a ser apoiada: 

(Vídeo de, no máximo 2 minutos. Pode ser gravado pelo celular, mas deve estar 
hospedado em plataformas como Vimeo, YouTube ou similar.) 


