


 
 

2 
 

Introdução 

A Associação dos Funcionários do Citi torna público o Edital Geração de Progresso, cujo objetivo é a 

seleção e financiamento de dois projetos na área da educação: um que tenha como público-alvo 

educadores que atuem com crianças e jovens do Ensino Fundamental I, II e/ou Médio, e outro que 

desenvolva projetos para educandos (alunos) que cursam os mesmos anos supracitados. 

As propostas submetidas a este edital devem ser de projetos a serem realizados, necessariamente, na 

Região Metropolitana de São Paulo. 

As organizações que optarem por se inscrever devem estar cientes e de acordo com as condições de 

direito e de obrigações dispostas neste Regulamento, assim como todas as decisões tomadas pela 

Comissão Julgadora e Banca Avaliadora, as quais serão definitivas e irrecorríveis. O prêmio somente será 

concedido às organizações que ajam em total acordo com o disposto neste Regulamento. Desta forma, é 

recomendável uma leitura atenta deste documento. 

 

Requisitos de participação 

Este edital é destinado apenas a organizações sociais não-governamentais e sem fins lucrativos que, 

comprovadamente, possuam projetos destinados à educação de jovens e/ou educadores na Região 

Metropolitana de São Paulo. Esses projetos podem ser específicos para reforço educacional de crianças 

e jovens do Ensino Fundamental I, II ou Ensino Médio; ou destinado à capacitação de educadores que 

atuem com esses mesmos anos da educação básica. 

Os requisitos para inscrição no processo seletivo são: 

a) Ser considerada organização não-governamental, classificada legalmente como “sem fins 

lucrativos”1; 

b) Possuir Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) ativo junto à Receita Federal;  

c) Realizar projetos sociais educacionais com os objetivos e públicos-alvo supracitados, 

necessariamente, na Região Metropolitana de São Paulo; 

d) Ter sido constituída no Brasil, de acordo com a legislação brasileira;  

e) Apresentar relatórios relativos a suas atividades e que demonstrem – ao menos – 24 meses 

de duração; 

f) Executar programa(s) social(is) relacionado(s) ao tema “Educação”; 

g) Estar adimplente com suas obrigações fiscais; 

h) Ser apartidária; 

i) Cumprir as leis trabalhistas vigentes, respeitando os vínculos empregatícios; 

j) Possuir estrutura de governança atuante, transparente e ética; 

k) Respeitar a diversidade de credos, etnias, gênero, orientação sexual e posições políticas; 

l) Apresentar cópia da seguinte documentação devidamente válida:  

i. Estatuto Social;  

ii. Ata de Eleição da última diretoria;  

iii. Cartão do CNPJ; 

iv. Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS; 

v. Inscrição e de Situação Cadastral; 

vi. Certidão negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa; 

vii. Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos; 

 
1

  A natureza jurídica das entidades do Terceiro Setor é determinada conforme o Código Civil e legislação específica.  
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viii. Certidão de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo; 

ix. DUC – SP (Demonstrativo Unificado do Contribuinte do município de SP). 

a. Não podem participar do Edital: 

a) Pessoas físicas; 

b) Empresas e instituições de caráter privado, com fins lucrativos; 

c) Instituições que integrem o Sistema S (SENAI, SENAC, SENAR, SENAT, SESC, SESI, SEBRAE, 

dentre outras); 

d) Organizações multilaterais ou organizações internacionais, como a ONU, OMS, dentre 

outras; 

e) Organizações governamentais ou autarquias (municipais, estaduais ou federais); 

f) Organizações religiosas; 

g) Organizações que tenham vinculações político-partidárias; 

h) Organizações cuja diretoria ou conselho tenha como membro um Diretor do Citibank SA e 

ou Diretor e/ou Conselheiro do Citi Esperança; e 

i) Sindicatos; 

O não cumprimento de um ou mais dos requisitos listados acima implica na automática desclassificação 

da organização no processo seletivo. 

 

Sobre o edital 

O Edital visa atingir os seguintes objetivos: 

1. Reconhecer projetos que utilizem metodologias e práticas inovadoras e/ou criativas para o 

complemento da educação básica de crianças e jovens estudantes do Ensino Fundamental I, II e 

Ensino Médio, do sistema público de educação; 

2. Reconhecer projetos que utilizem metodologias de formação e geração de conhecimento para o 

desenvolvimento profissional de educadores de crianças e jovens estudantes do Ensino 

Fundamental I, II e Ensino Médio; 

3. Apoiar a profissionalização e o desenvolvimento do setor social, por meio do investimento em 

projetos desenvolvidos por organizações sociais. 

As propostas submetidas devem conter as seguintes características: 

ii. Acontecer na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP); 

iii. Proporcionar uma possibilidade de melhoria na qualidade do ensino; 

iv. Ter cronograma adequado para que o projeto ocorra no ano letivo de 2021; 

v. Se relacionar diretamente com as diretrizes determinadas pela BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular); 

vi. Detalhar a metodologia e mensuração de impacto do projeto. 

 

Serão considerados como diferencial, os projetos que apresentarem: 

 
i. Medidas para a mitigação dos efeitos da COVID-19 na educação, desencadeadas pela paralisação 

do ensino presencial, recomendação estabelecida pelos órgãos de saúde e de educação; 

ii. Atuação em territórios de vulnerabilidade social; 
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iii. A priorização de atuação com públicos considerados como minorizados, como mulheres, público 

LGBTQIA+, população negra, indígenas e pessoas com deficiência (física, intelectual, auditiva, 

visual); 

iv. A demonstração de articulação com outros equipamentos sociais do território; 

v. A possibilidade de atuação de voluntários; 

vi. Características que demonstrem atender às necessidades de crianças e jovens do século XXI, ao 

mesmo tempo que propiciem uma melhor qualidade no ensino; 

vii. A formação em línguas estrangeiras. 

 

 

Sobre as modalidades 

 

Educandos 

 
Nesta categoria, será selecionado um projeto realizado na Região Metropolitana de São Paulo, que 

tenha como principais beneficiados crianças e/ou jovens matriculados no Ensino Fundamental I, II ou 

Ensino Médio do sistema público de educação.  

As propostas submetidas nesta modalidade devem ter um caráter complementar ao ensino formal 

realizado pelo sistema público educacional de São Paulo. 

Educadores 

 
Nesta categoria, será selecionado um projeto realizado na Região Metropolitana de São Paulo, que 

tenha como principais beneficiados os educadores e educadoras de crianças e jovens matriculados no 

Ensino Fundamental I, II ou Ensino Médio do sistema público de educação. 

 

As propostas submetidas nesta modalidade devem objetivar a formação de educadores, de maneira a 

apoiá-los na execução de suas atividades educacionais, independente das suas disciplinas de atuação. 

 

Sobre inscrição e seleção 

Para se inscrever no Edital, as organizações interessadas deverão seguir os seguintes passos: 

a) Concordar integralmente com o Regulamento, termos e condições aplicáveis ao Edital; 

b) Acessar o formulário de inscrição disponibilizado no link 

https://maisunidos.org/landing/geracaodeprogresso; 

c) Preencher o formulário de inscrição a partir do dia 22/09/2020 até as 18h do dia 27/10/2020, 

horário de Brasília; 

d) Enviar todos os documentos solicitados digitalizados, via formulário de inscrição, nos campos 

pertinentes, a saber: 

 

I. Cópia simples do Estatuto de Organização Social, versão consolidada; 

II. Cópia simples da Ata de Eleição da Diretoria em vigência, registrada em cartório e 

com a indicação das datas de realização e vigência; 

III. Cartão CNPJ; 

IV. Cópia simples do RG e CPF dos representantes legais da organização;  

V. Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS; 

https://maisunidos.org/landing/geracaodeprogresso/
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VI. Inscrição e de Situação Cadastral; 

VII. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa; 

VIII. Certidão Negativa de Débitos Tributários Não Inscritos; 

IX. Certidão      de Tributos Mobiliários do Município de São Paulo; 

X. DUC – SP (Demonstrativo Unificado do Contribuinte do município de SP). 

 

e) Declarar que todas as informações e documentos fornecidos são legítimos e não configuram 

violação a quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros, publicidade ou privacidade, 

tais como: imitação, reprodução, plágio etc., sob pena de responderem civil e penalmente pela 

inveracidade destas informações; 

f) Enviar apenas documentos e informações legítimas, que não sejam sigilosos e não se configurem 

como segredo de negócio;  

g) Declarar ter conhecimento que após envio da inscrição não será possível alteração nem 

substituição das informações; e 

h) Cumprir os prazos estipulados. 

Após finalizada a inscrição, a organização deverá aguardar o contato do Organizador sobre as etapas 

seguintes do processo. 

Observações adicionais: 

a) As inscrições serão aceitas exclusivamente via formulário online, disponível no endereço 

eletrônico acima indicado.  

b) A organização inscrita declara e garante que os projetos que afirma desenvolver não são objetos 

de cópia de qualquer natureza, não violam direitos de terceiros, incluindo, mas não limitado a 

direitos de propriedade intelectual. A organização concorda em liberar, indenizar, defender e 

manter o Organizador e o Citi isentos de todas e quaisquer reivindicações, responsabilidades e 

danos, incluindo, mas não se limitando a honorários advocatícios envolvidos em processos de 

violação ou uso não autorizado de propriedades intelectuais de terceiros, assim como o uso do 

projeto pelo Organizador e/ou pelo Citi e sua Associação. O inscrito concorda em notificar 

imediatamente o Organizador em caso de averiguação de violação desta Cláusula. 

c) Nenhum dos membros da Comissão Julgadora, Banca Avaliadora, Organizador ou  Associação do 

Citi será responsável por inscrições perdidas, atrasadas, incompletas, inválidas, extraviadas ou 

corrompidas, as quais serão desclassificadas e também não será de responsabilidade de nenhum 

dos membros as transmissões de computador que estejam incompletas ou que falhem, bem 

como por falha técnica de qualquer tipo, incluindo, mas não se limitando, ao mau funcionamento 

de qualquer rede, "hardware" ou "software", a disponibilidade de acesso à internet ou ao 

website do Edital, assim como qualquer informação incorreta ou incompleta sobre o Edital 

(incluindo a página de inscrição) e qualquer falha humana, técnica ou de qualquer outro tipo, 

que possa ocorrer durante o processamento das inscrições. A Comissão Julgadora, Banca 

Avaliadora, Organizador e a Associação do Citi igualmente não se responsabilizam por qualquer 

dano a qualquer sistema/software de computador ou telefone celular do participante, 

relacionado ou decorrente da participação ou uploading de quaisquer materiais do Edital, não 

assumindo nenhuma responsabilidade por e-mails não entregues resultantes de qualquer forma 

de filtragem ativa ou passiva de e-mails por parte do provedor de serviços de Internet e/ou 

cliente de e-mail do usuário, ou por espaço insuficiente na conta de e-mail do usuário para 

receber/enviar e-mail. A prova de envio de uma inscrição não será considerada prova de 

recebimento da mesma pela Comissão Julgadora. 
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d) A Comissão Julgadora se reserva o direito de desclassificar qualquer participante que julgue estar 

manipulando a operação do Edital ou violando os termos e condições dispostos neste 

Regulamento. 

e) As organizações inscritas reconhecem que o Organizador, os membros da Comissão Julgadora, 

da Banca Avaliadora e/ou a Associação dos Funcionários do Citi são isentos e não têm qualquer 

responsabilidade solidária sobre inscrições submetidas que não respeitarem quaisquer direitos 

de terceiros, tendo prestado declaração falsa e enganosa no processo de inscrição. 

 

Todas as inscrições recebidas passarão por uma etapa de validação, na qual serão analisados o total 

cumprimento do Regulamento e documentos pertinentes. Após a análise, todas as inscrições válidas 

serão avaliadas pela Comissão Julgadora. 

 

Análise das inscrições e critérios de avaliação 

Fase I – Seleção dos projetos 

A Comissão Julgadora fará a avaliação de todas as respostas recebidas. Todas as documentações e 

informações enviadas serão analisadas segundo os critérios apresentados abaixo, independente de qual 

for a modalidade selecionada: 

Critérios Descrição 

Coerência das informações e 

documentação apresentadas 

As informações inscritas neste edital, bem como os documentos 

enviados, sofrerão uma análise jurídica e uma conferência sobre 

sua validade; 

Histórico da organização 
Será investigado o histórico da organização proponente e 

idealizadora do projeto; 

Estrutura de Governança 
Qual o nível de maturidade que a organização proponente 

apresenta ter em relação a equipe e fluxos de trabalho; 

Sustentabilidade Financeira 
Qual a capacidade de captação de recursos e sustentabilidade 

financeira a organização demonstra ter; 

Competência da organização 

Se refere à condução e manutenção do projeto proposto, bem 

como a capacidade de transmitir suas atividades de maneira 

objetiva; 

Qualidade dos projetos e 

programas 

Qual a capacidade técnica e teórica da organização acerca do 

desenvolvimento do projeto; 

Relevância do Projeto Compreensão sobre a necessidade do projeto; 

Perfil de beneficiários Informações a respeito dos beneficiários diretos do projeto; 

Orçamento Relação de custo-benefício do projeto. 

 

Após análise da Comissão Julgadora (composta por integrantes da equipe do Organizador), as notas 

serão computadas e as 6 (seis) propostas, de cada modalidade, com maiores notas serão selecionadas 

para a Fase II do Edital. 
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Fase II – Banca Avaliadora 

As 12 (doze) propostas, 6 (seis) de cada modalidade, selecionadas na fase anterior, serão apresentadas 

pelo Organizador do Edital à Banca Avaliadora, composta por representantes da Associação dos 

Funcionários do Citi. A partir das informações cedidas no formulário de inscrição, o Organizador irá 

desenvolver um material de apresentação padrão, para que a Banca Avaliadora possa ser capaz de 

selecionar 3 (três) projetos de cada modalidade para a fase seguinte. Nesta etapa, a seleção será 

baseada em critérios, como o alinhamento com o modelo de investimento social do Citi e a pertinência 

do projeto para o objetivo estratégico social da Associação. 

Ao final desta etapa, o Organizador do Edital entrará em contato com as 6 (seis) organizações pré-

selecionadas para a fase seguinte. As demais organizações não selecionadas  também serão notificadas 

sobre o encerramento de sua participação neste Edital. 

Fase III – Webinar Geração de Progresso 

As 6 (seis) organizações responsáveis pelos projetos finalistas da etapa anterior (Fase II), deverão 

participar do “Webinar Geração de Progresso”,  no qual apresentarão seus projetos para os 

colaboradores do Citi que, por sua vez, irão selecionar os dois projetos vencedores. 

 

Cronograma 

Marco Data 

Período de inscrições 22 de setembro A 27 de outubro 

Avaliação das inscrições 03 de novembro A 24 de novembro 

Divulgação das finalistas 30 de novembro 

Webnar Dezembro (a ser combinado com as finalistas) 

Divulgação dos selecionados Dezembro (a ser definido) 

 

Sobre a Equipe Julgadora 

A Comissão Julgadora, Banca Avaliadora e Colaboradores do Citi assumem o comprometimento de 

imparcialidade e confidencialidade das informações analisadas neste Edital.  

As decisões da Comissão Julgadora e da Banca Avaliadora serão soberanas para decidir matérias ligadas 

à premiação. Seus membros, em todas as etapas de julgamento, terão completa e total autonomia para 

tomada de decisão dentro das normas estabelecidas neste Regulamento, não cabendo recurso de 

qualquer tipo às suas decisões. 

A Comissão Julgadora e a Banca Avaliadora poderão, a qualquer tempo, solicitar documentos ou 

informações complementares necessárias a subsidiar a avaliação das organizações ou a comprovação de 

qualquer informação fornecida pelos inscritos, assim como proceder a desclassificação da organização 

que não se enquadrar nos quesitos deste Regulamento.  

O contato externo das organizações com os membros da Comissão Julgadora e da Banca Avaliadora, 

relativo ao processo de julgamento, ou seu resultado, ou qualquer tentativa de influenciar seus 

membros irá resultar em sua desclassificação.   
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Cada organização será julgada, de forma independente, por todos os membros da Comissão Julgadora e 

da Banca Avaliadora. Ao final do processo, a Comissão Julgadora e a Banca Avaliadora irão consolidar as 

pontuações das organizações e ordená-las por ordem decrescente. 

 

Recursos Financeiros 

Serão selecionados 2 (dois) projetos, um de cada modalidade, de distintas organizações sociais não-

governamentais, com melhor desempenho no processo seletivo, conforme descrito na seção anterior.  

Cada organização vencedora receberá o recurso financeiro no valor máximo de R$150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais) que será repassado pelo Citi, depositado em três parcelas, mediante assinatura de 

um termo de doação. A primeira parcela da doação, no valor de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) será 

efetuada imediatamente após a assinatura do termo de doação; a segunda parcela, de valor igual a  R$ 

50.000 (cinquenta mil reais) será depositada após a entrega e aprovação do primeiro relatório de 

monitoramento, elaborado pela organização e entregue em abril (mesmo mês de pagamento). A última 

parcela, com o restante do valor, no total de R$ 50.000 (cinquenta mil reais) será transferida em agosto, 

mediante envio de relatório atualizado. É de responsabilidade exclusiva da organização vencedora a 

abertura de uma conta bancária específica para o recebimento do aporte financeiro deste prêmio;  

A entrega do relatório de acompanhamento é obrigatória para o recebimento da segunda parcela da 

doação. Não obstante, o recurso financeiro tem natureza individual e intransferível.  

As organizações inscritas concordam desde já em contribuir e colaborar com o acompanhamento e 

monitoramento do Investidor acerca dos projetos e indicadores da organização por um período mínimo 

de 12 (doze) meses. Durante este período, as organizações vencedoras deverão reportar 

periodicamente o andamento das atividades e investimentos estipulados previamente. O formato do 

relatório será enviado pelo Investidor. 

 

Disposições Gerais, Política de Privacidade & Direitos de Propriedade Intelectual 

A participação no Edital não modifica, transfere nem afeta a titularidade, direito, nem propriedade de 

qualquer direito autoral, patente, marca registrada ou qualquer outro tipo de direito de propriedade 

intelectual já existente e associado a qualquer tecnologia submetida ao Edital. Todo e qualquer direito 

não será transferido ao Organizador, aos membros da Comissão Julgadora ou Banca Avaliadora ou, 

ainda, à Associação dos Funcionários Citi, e deve continuar como propriedade exclusiva da parte e/ou 

participante inscrito no Edital, dono de tais direitos. 

Ao se inscrever no Edital, os participantes outorgam ao Organizador e ao Citi o direito de divulgar, de 

modo gratuito e em caráter irrevogável, seus nomes e projetos inscritos no edital, independentemente 

de classificação para o evento, especificamente para divulgação e seus resultados em qualquer meio ou 

veículo de comunicação oportunamente escolhido, ou de outras ações similares relacionadas ao evento, 

como as capacitações das organizações vencedoras, pelo período de 5 (cinco) anos, contados da data da 

divulgação do resultado, sem restrição de frequência, sem que isso lhes implique qualquer tipo de ônus, 

e desde que garantida a devida menção de autoria. Ainda, é de responsabilidade exclusiva do 

participante obter o consentimento para a publicação e divulgação dos dados pessoais dos membros de 

suas equipes, como nome, endereço de e-mail, etc. 

Os participantes reconhecem que não é oferecida nenhuma garantia, de qualquer tipo, de proteção aos 

itens de propriedade intelectual que compõem a tecnologia social submetida na inscrição. Os 
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participantes são única e exclusivamente responsáveis pela proteção da propriedade intelectual contida 

em qualquer item submetido ao referido Edital.  

Nenhuma disposição deste Regulamento deve ser interpretada como uma declaração ou acordo do 

Organizador e/ou das suas instituições parceiras de que não estão desenvolvendo atualmente, não 

devem desenvolver, ou ter desenvolvido, produtos, conceitos, sistemas, tecnologias ou técnicas que 

sejam semelhantes ou competem com os produtos, conceitos, sistemas, tecnologias ou técnicas 

contemplados ou incorporados nas inscrições submetidas pelos participantes, ou explorar 

oportunidades semelhantes com outras partes, desde que o Organizador e/ou suas instituições 

parceiras não utilizem as informações da inscrição submetida pelos participantes como base para o 

desenvolvimento destes produtos, conceitos, sistemas, tecnologias ou técnicas. Ademais, o Organizador 

não terá qualquer obrigação de limitar ou restringir a atuação de seus funcionários e empregados no 

desenvolvimento de qualquer produto, conceito, sistema, tecnologia ou técnica, mesmo na hipótese 

destes funcionários e empregados terem tido acesso às informações da inscrição submetida pelos 

participantes. 

A inscrição no Edital implica na aceitação, pelo participante, de forma ampla e irrestrita de todas as 

exigências e disposições contidas neste Regulamento, cujo descumprimento acarretará a imediata 

desclassificação do participante. 

O Edital será operacionalizado pelo Organizador, a quem caberá decidir acerca dos casos omissos, sendo 

suas decisões soberanas e irrecorríveis. 

Quaisquer informações incompletas ou inverídicas prestadas pelos inscritos poderão acarretar a sua 

desclassificação. 

Não será de responsabilidade do Organizador, Comissão Julgadora, Banca Avaliadora e/ou Citi, direta ou 

indiretamente, qualquer outro custo, despesa ou encargo, ou mesmo bens ou serviços, que não estejam 

explicitamente descritos neste Regulamento nem, tampouco, qualquer outro custo, despesa ou 

encargo, ou mesmo bens ou serviços, que, ainda que inerente e/ou necessário para o uso e gozo dos 

prêmios, não tenham sido expressamente referidos neste Regulamento.  

Este Regulamento entrará em vigor na data de sua divulgação. 

 

Quem somos 

a.      Sobre a Associação dos Funcionários Citi 

A Associação dos Funcionários do Citi é uma organização sem fins lucrativos, gerida e mantida por 

funcionários voluntários, que trabalha para reduzir a desigualdade social e econômica. Em parceria com 

entidades que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade, promove oportunidades através da 

Educação e do engajamento do voluntariado.  

b. Sobre o Grupo +Unidos 

O Grupo +Unidos é um fundo de investimento social colaborativo formado por grandes empresas que 

atuam no Brasil, e desde 2008 atua de forma direcionada à capacitação de jovens brasileiros por meio 

de iniciativas voltadas à educação e capacitação tecnológica. 

É o parceiro operacional do Edital, não possuindo quaisquer direitos sobre a marca, nome do Edital e 

seu formato e/ou conceito, exceto se de outra forma autorizado ou acordado com o Citi. 
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Contato 

Para casos de dúvidas acerca deste documento, entrar em contato via email, no endereço: 
editais@maisunidos.org 

 

mailto:editais@maisunidos.org

