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O Instituto Nelson Wilians - INW, lança o seu 4° edital para seleção de Organizações da
Sociedade Civil (OSCs) que implementem projetos de impacto social que contribuam para a
geração e democratização da educação e de oportunidades, contribuindo com a agenda
2030 da ONU e com a diminuição das desigualdades sociais. Nesta edição, buscamos
programas e projetos de educação, capacitação profissional e inclusão produtiva para
juventudes de 15 a 29 anos. Buscamos organizações sociais que promovam impacto social e
a transformação na realidade desse público. Tem um projeto que se encaixa nesse perfil?
Inscreva-se!
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO E ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO.
LEIA COM ATENÇÃO:
Do dia 27/10/2022 ao dia 20/11/2022, organizações sociais de todo Brasil poderão inscrever
seus projetos de educação, capacitação profissional e inclusão produtiva de juventudes de
15 a 29 anos.
1) Antes de iniciar a sua 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 ou outra plataforma de hospedagem de vídeo.
5) Não serão aceitos documentos ou informações por e-mail. O único canal para envio dos
dados é este formulário.
7) Dúvidas devem ser esclarecidas exclusivamente pelo e-mail edital@inw.org.br.
8) O resultado das organizações pré-selecionadas será divulgado oficialmente no site do
INW no dia 06/12/2022 de dezembro de 2021. 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 queira reler:
10) O prazo final de inscrição é, impreterivelmente, 17:59 do dia 20/11/2022.
ATENÇÃO: Todos os arquivos devem ser enviados no formato PDF:
https://docs.google.com/forms/d/16enPDWFW75rDpFF4fzYARaZ6T4TIzixBIUP5STZLfRI/edit
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Arquivos que serão solicitados nas inscrições:
Arquivo digitalizado referente à cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
(CNPJ);
Arquivo digitalizado referente à cédula de identidade do responsável pela
organização;
Arquivo digitalizado referente à Última Ata de Eleição e Posse da Diretoria da
organização;
Arquivo digitalizado referente ao Estatuto Social devidamente registrado nos órgãos
autorizados em arquivo único;
Documento referente a validação da proposta e planejamento do projeto;
Link referente ao vídeo com o presidente da organização ou responsável pelo projeto,
explicando a proposta a ser apoiada. Vídeo de, no máximo dois minutos. Pode ser
gravado pelo celular, mas deve estar hospedado em plataformas de hospedagem de
vídeo, como o Youtube e similares. Não serão aceitos vídeos institucionais.
Cronograma e Plano de Trabalho do projeto para 2023;
*Obrigatório

CRITÉRIOS DE

Confirme nas sessões abaixo se a Organização da Sociedade

SELEÇÃO DA

Civil e o projeto que está sendo inscrito se encaixa nos Critérios
de Avaliação Técnica do Edital INW 2023.

ORGANIZAÇÃO
SOCIAL

1.

A sua organização é: *
Marcar apenas uma oval.
Organização da Sociedade Civil sem fins lucrativos
Negócio de Impacto Social com fins lucrativos
Organizações Empresariais

CRITÉRIOS
| Projeto e
Impacto
Social

Confirme nesta sessão se o projeto que está sendo inscrito se
encaixa nos Critérios de Avaliação Técnica do Edital INW
2023, dispostos no item 8. Critérios de Avaliação Técnica do nosso
Chamamento (disponível: inserir link).

https://docs.google.com/forms/d/16enPDWFW75rDpFF4fzYARaZ6T4TIzixBIUP5STZLfRI/edit
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O projeto atende exclusivamente jovens de 15 a 29 anos? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

3.

O projeto oferece capacitação profissional para os jovens atendidos? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

4.

O projeto possui como meta inserir ao menos 5% dos jovens no mercado de
trabalho?

*

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

5.

O projeto inclui em seu cronograma o desenvolvimento de capacitações nas
temáticas de cidadania, diversidade étnico-racial e de gênero?

*

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

https://docs.google.com/forms/d/16enPDWFW75rDpFF4fzYARaZ6T4TIzixBIUP5STZLfRI/edit
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O projeto possui metodologia e cronograma definidos? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

7.

O projeto que está sendo inscrito possui como meta de atendimento o número

*

mínimo de 100 jovens?
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

8.

O projeto possui modelos de instrumentais de monitoramentos e indicadores

*

sociais a ser aplicada junto aos beneficiários?
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

9.

O projeto possui o custo por jovem calculado de maneira a garantir a eficência
financeira e o impacto do projeto?

*

Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

CRITÉRIOS |
Gestão da
Organização
Social

Confirme nesta sessão se a Organização da Sociedade Civil que
está sendo inscrita se encaixa nos Critérios de Avaliação Técnica
do Edital INW 2023, dispostos no item 8. Critérios de Avaliação
Técnica do nosso Chamamento (disponível: inserir link).

https://docs.google.com/forms/d/16enPDWFW75rDpFF4fzYARaZ6T4TIzixBIUP5STZLfRI/edit
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A organização possui equipe técnica capacitada para a gerência do projeto? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

11.

A OSC publicou o seu relatório financeiro no último ano? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

12.

A OSC publicou o seu relatório de atividades no úlmo ano? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

13.

A OSC possui mídias digitais ativas e atualizadas? (Instagram, LinkedIn, site) *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

ORGANIZAÇÃO
SOCIAL

14.

Seção para envio de informações e documentos da Organização
da Socidade Civil que está sendo inscrita.

Razão Social: *

https://docs.google.com/forms/d/16enPDWFW75rDpFF4fzYARaZ6T4TIzixBIUP5STZLfRI/edit
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15.

E-mail institucional da Organização Social: *

16.

Endereço de e-mail do(a) profissional responsável pela inscrição no Edital INW

*

2023:

17.

Endereço completo da Organização Social com CEP: *
Exemplo: nome da rua, número, bairro, cidade, estado e CEP

18.

Telefone da Organização Social: *
Exemplo: (xx) xxxxx-xxxx

19.

Telefone do(a) profissional responsável pela inscrição no Edital INW 2023: *

20.

Insira o link do site da sua organização: *
Exemplo: www.inw.org.br
(A apresentação e uso dessa plataforma faz parte da contrapartida contratual desse edital.)

21.

Insira o link do Instagram da sua organização: *
Exemplo: https://www.instagram.com/institutonw/
(A apresentação e uso dessa plataforma faz parte da contrapartida contratual desse edital.)

https://docs.google.com/forms/d/16enPDWFW75rDpFF4fzYARaZ6T4TIzixBIUP5STZLfRI/edit
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Insira o link do LinkedIn da sua organização: *
Exemplo: https://www.linkedin.com/company/institutonw/
(A apresentação e uso dessa plataforma faz parte da contrapartida contratual desse edital.)

23.

Qual é a missão da organização? *

24.

Qual é a data de fundação da organização? *
Exemplo: xx/xx/xxx

Exemplo: 7 de janeiro de 2019

25.

Faça um breve relato da história da organização: *

26.

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

https://docs.google.com/forms/d/16enPDWFW75rDpFF4fzYARaZ6T4TIzixBIUP5STZLfRI/edit

*
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27.

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

28.

Quantos funcionários contratados por regime CLT ou autônomos a organização

*

possui?
Marque todas que se aplicam.

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

29.

Quantos voluntários ativos a organização possui? *
Marcar apenas uma oval.
De 1 a 5
De 6 a 12
De 13 a 20
Acima de 20

30.

Insira o link do último relatório financeiro publicado pela organização social: *

https://docs.google.com/forms/d/16enPDWFW75rDpFF4fzYARaZ6T4TIzixBIUP5STZLfRI/edit
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31.

Insira o link do último relatório de atividades publicado pela organização: *

32.

Em que faixa se encontra o orçamento anual da organização? *
Marcar apenas uma oval.
Até R$ 100.000,00
Entre 100.001,00 e 500.000,00
Entre 500.001,00 e 1.000.000,00
Acima de 1.000.001,00
A organização não tem orçamento anual

33.

A contabilidade da organização é terceirizada? *
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

34.

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

https://docs.google.com/forms/d/16enPDWFW75rDpFF4fzYARaZ6T4TIzixBIUP5STZLfRI/edit

*
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Existe ao menos uma pessoa, exclusivamente, responsável pela captação de

*

recursos da organização?
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

36.

Insira o arquivo digitalizado referente à Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa

*

Jurídica (CNPJ):
Arquivos enviados:

37.

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

38.

Insira o arquivo digitalizado referente à Última Ata de Eleição e Posse da Diretoria *
da organização:
Arquivos enviados:
Seção para envio de informações sobre o Projeto que será inscrito no

PROJETO

Edital INW 2023.

39.

Título/nome da proposta: *

40.

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

https://docs.google.com/forms/d/16enPDWFW75rDpFF4fzYARaZ6T4TIzixBIUP5STZLfRI/edit
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Qual é o público-alvo do projeto? *
(É possível indicar mais de um segmento)
Marque todas que se aplicam.

Jovens nos anos escolares finais.
Jovens que já concluíram o ensino médio.
Jovens inseridos em contexto de vulnerabilidade socioeconômica.
Outro:

42.

Nome completo do responsável pelo projeto: *

43.

Profissão do responsável pelo projeto: *

44.

Cargo que ocupa na organização: *

45.

E-mail do responsável pelo projeto: *

46.

Em qual cidade será executado o projeto? *

https://docs.google.com/forms/d/16enPDWFW75rDpFF4fzYARaZ6T4TIzixBIUP5STZLfRI/edit
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Em qual estado será executado o projeto? - EDITAR *
Marcar apenas uma oval.
AC
AL
AP
AM
BA
CE
DF
ES
GO
MA
MT
MS
MG
PA
PB
PR
PE
PI
RJ
RN
RS
RO
RR
SC
SP
SE
TO

https://docs.google.com/forms/d/16enPDWFW75rDpFF4fzYARaZ6T4TIzixBIUP5STZLfRI/edit
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Insira o link referente ao vídeo com o presidente da organização ou responsável

*

pelo projeto, explicando a proposta a ser apoiada:
Instruções:
Vídeo de no máximo dois minutos. Pode ser gravado pelo celular, mas deve estar
hospedado em plataformas de hospedagem de vídeos como o YouTube ou similar.
Não serão aceitos vídeos institucionais da organização.

49.

Insira o arquivo digitalizado referente à Validação da Proposta e Planejamento do *
Projeto - Edital INW 2023:
O documento está anexo à matéria do edital no site do INW:
Arquivos enviados:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Formulários

https://docs.google.com/forms/d/16enPDWFW75rDpFF4fzYARaZ6T4TIzixBIUP5STZLfRI/edit
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