
Edital – Programa ACE Fellowship

Avenues São Paulo

Perguntas Frequentes

1) É necessário ter um CNPJ para participar do edital?

Não. Serão aceitos, além de associações privadas sem fins lucrativos (ONGs), coletivos de pessoas físicas não

formalizados. Só NÃO serão aceitas instituições com vínculos políticos, pessoas físicas individualmente,

instituições do sistema S (SENAI, SESI, SESC, SESI, SEBRAE), universidades e pessoas jurídicas que não tenham

a missão de solucionar problemas sociais.

2) Como faço a inscrição? Qual a documentação necessária?

A primeira etapa para a inscr ição é acessar o l ink https://forms.off ice.com/r/QbbD7LWCwA e

responder ao questionário . Em seguida, de acordo com o perf i l da sua organização, você

precisa enviar os documentos abaixo para o endereço de e-mail : edital@institutophi .org.br

com o título “Edital Avenues _Nome da Organização” .

DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS

Cédula de identidade do(s) responsável(is) legal(is) pela organização (RG);

CPF do(s) responsável(is) pela organização;

Comprovante de residência do(s) responsável(is) pela organização.

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e devidamente registrado;

Última ata de eleição do(s) representante(s) legal(is) da organização;

Certificados ou registros (Cebas, Utilidade Pública, CNAS, etc.);

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;

Certificado de Regularidade do FGTS;

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

Vídeo de até 2 minutos falando sobre a organização e por que você gostaria de participar do

programa Fellowship (em formato mp4 ou link de YouTube).

DOCUMENTAÇÃO PARA GRUPOS COMUNITÁRIOS

Cédula de identidade dos responsáveis legal pelo coletivo (RG).

CPF do(s) responsável(is) pelo coletivo;

Comprovante de residência do(s) responsável(is) pelo coletivo;

Atestado de antecedentes criminais do(s) responsável(is) legal(is) do coletivo, retirado do site da

Polícia Federal;

Documentação comprovando que o coletivo possui pelo menos três anos de atuação.

Vídeo de até 2 minutos falando sobre o coletivo e por que você gostaria de participar do

programa Fellowship (em formato mp4 ou link de YouTube

*Importante: Os documentos deverão ser anexados como arquivos nos formatos pdf, png, jpg ou

jpeg. Todos devem ter boa resolução e leitura, caso contrário, serão desconsiderados. O arquivo de

vídeo deverá ser enviado em formato mp4 ou como link de YouTube.

https://forms.office.com/r/QbbD7LWCwA


3) Serão aceitas, em alguma hipótese, inscrições depois do prazo final?

Não. Não haverá prorrogação de prazo e as inscrições só podem ser feitas até seu

encerramento, no dia 16/07/2021 às 23h59m.

4) Onde será divulgado o resultado do edital?

O resultado será divulgado na página do Instituto Phi: https://institutophi.org.br/informa-

phi/oportunidades/. até 20/08/2021.

5) Quem poderá participar do programa de Fellowship na minha organização?

Idealmente, o líder da organização. Caso a organização tenha mais de um líder, os dois poderão

participar. É muito importante que o líder participante tenha disponibilidade de, no mínimo, 8

horas mensais para participar das atividades do programa, que acontecerão de forma remota

6) É necessário falar inglês fluente?

Não é obrigatório nem representa um impeditivo para a inscrição, porém, uma vez que é um

programa global e membros da Avenues e de organizações de outros países poderão participar, é

desejável que o participante consiga entender e se comunicar em inglês.

7) Há limitação geográfica para inscrição no edital?

O edital é válido para todo território nacional.

8) O foco do meu projeto deve ser social ou ambiental?

O projeto pode ser focado em ações sociais, porém, é importante que ações voltadas para a

sustentabilidade ambiental estejam presentes. Projetos com ações contra as mudanças climáticas

são fortemente recomendados a participar.

9) Haverá algum prêmio em dinheiro ao final do programa?

Não está previsto nenhum valor em dinheiro até o final do programa.

10) Posso me inscrever de alguma outra forma que não seja por esse sistemaonline?

Não. Somente serão aceitos projetos (e documentos) enviados por esse sistema online.

11) Caso tenha alguma outra dúvida, com quem posso falar?

Você poderá escrever para o e-mail edital@institutophi.org.br de segunda a sexta-feira, das 9h

às 18h, e receberá resposta em até 24 horas.

https://institutophi.org.br/informa-phi/oportunidades/

