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1. Apresentação 

O Instituto União Solidária, um ecossistema social para o Fortalecimento do Terceiro Setor e em consonância com sua 

missão, oferece um modelo de apoio desde 2018:  Financiar para Fortalecer.  Marcando a sequência desta modalidade 

lança o IV Edital Rede de Microprojetos para selecionar microprojetos propostos pelas organizações civis integrantes 

de sua rede social - REDE SOCIAL GRANDE OESTE, uma de suas 04 atividades. Serão selecionados 02 microprojetos 

para receber o apoio financeiro de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada um.  

 

2. Sobre a REDE SOCIAL GRANDE OESTE 

A REDE SOCIAL GRANDE OESTE é uma iniciativa com 16 anos de atuação, reconhecida, dentre outros valores e 

atributos, por ser pioneira no trabalho em rede, e provavelmente o primeiro ecossistema social no Brasil que promove 

o diálogo e articulação de atores sociais dos 03 setores da sociedade com o objetivo de catalizar o processo de 

fortalecimento e profissionalização do Terceiro Setor. Ser uma organização civil integrante da REDE SOCIAL GRANDE 

OESTE significa, dentro de seus preceitos de trabalho em rede, receber e oferecer assessoramento para o seu próprio 

fortalecimento técnico-institucional e das demais. 

 

3. O que são Microprojetos? 

Microprojetos são propostas, ou de complementariedade a projetos já existentes das organizações civis proponentes, 

de necessidades emergenciais, ou então para viabilizar uma nova iniciativa, mas que sejam capazes de gerar alto 

impacto a partir de um pequeno investimento devido ao grau de insuficiência ou deficiência financeira que estas se 

encontram, e fortalecendo assim a atuação dessas OSCs junto ao seu público e localidade.   

 

4. Cronograma 

- Abertura do Edital e Inscrições: 03/nov/2021  

- Encerramento das Inscrições: 23/nov/2021 

- Período de análise: 24/nov/2021 a 06/dez/2021 

- Divulgação do Resultado: 07/dez/2021  

- Assinatura de Termo de Parceria e Repasse dos Recursos: 10/dez/2021  

 

5. Critérios de Participação 

- Ser, preferencialmente, OSC juridicamente constituída; 

- Dispor, ou ter em processo de registro, Estatuto Social, Ata de Eleição de Diretoria, e CNPJ; 

- Dispor, preferencialmente, ou ter em processo de abertura, Conta Bancária institucional; 

- Preencher correta e integralmente o Formulário de Inscrição; 

- Entregar o Formulário de Inscrição até a data limite estipulada neste Edital - 23/nov/2021; 

- Enviar por e-mail junto com o Formulário de Inscrição, histórico consistente de atuação social – Relatório de 

Atividades 2019 e 2020; 

- Atuar, preferencialmente, na região grande oeste metropolitana de São Paulo. 

- Não ter sido comtemplado em nenhum dos editais anteriores. 
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6. Modalidades de Apoio – Possibilidades de Aplicação dos Recursos 

IV Edital Rede de Microprojetos irá selecionar projetos cujas propostas sejam atividade meio, ou seja, iniciativa que 

venha a contribuir para uma maior sustentabilidade financeira da organização civil integrante da REDE SOCIAL 

GRANDE OESTE, diversificando assim suas fontes de receita. Poderão ser propostas para: 

- - Desenvolvimento de website institucional com botão/sistema de doação – para receber recursos financeiros de 

doadores; 

- - Desenvolvimento de e-commerce /loja virtual para promover e comercializar produtos sociais que a organização 

civil desenvolve; 

- - Aquisição de equipamentos, de bens duráveis para iniciar nova atividade produtiva (atividade meio) que gere 

recursos financeiros para a organização; 

- - Estruturar bazar/brechó; 

- - E outras propostas em consonância com Geração de Renda e Emprego e/ou Empreendedorismo Social. 

 

7. Processo Seletivo 

- As propostas recebidas serão avaliadas e classificadas pelo Comitê de Seleção, formado por voluntários 

colaboradores e/ou parceiros da REDE SOCIAL GRANDE OESTE, observando os seguintes critérios:  

• estar em consonância com todos os termos do regulamento, 

• relevância e impacto da proposição,  

• clareza na apresentação das informações,  

• credibilidade da organização proponente,  

• localização geográfica e demográfica; 

- As notas da avaliação poderão variar de 5,0 (cinco) a 10,0 (dez) pontos para cada proposta; 

- As OSCs que tiverem frequência regular nos eventos da REDE SOCIAL GRANDE OESTE receberão 1,0 ponto para fins 

de desempate;  

- As OSCs finalistas receberão a visita de representantes do Comitê de Seleção deste Edital e deverão apresentar, na 

ocasião, os documentos submetidos a inscrição, e justificar in loco a relevância do microprojeto proposto. 

 

8. Orientações Gerais 

- As inscrições serão gratuitas, sem nenhum ônus às OSCs participantes; 

- Cada OSCs poderá apresentar apenas uma proposta; 

- A OSC proponente deverá indicar no Formulário de Inscrição em qual dos 17 Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio a proposta apresentada melhor se enquadra; 

- A OSC proponente deverá indicar 2 pessoas com atuação social relevante em sua comunidade ou rede de parceiros 

como “fiadores sociais”. Seu papel será atestar a legitimidade da proposta apresentada e a credibilidade da 

organização proponente, fortalecendo uma relação de confiança com a sociedade. Sugestão de fiadores sociais: 

dirigentes e técnicos de outras organizações, representantes de escolas do bairro, líderes comunitários, etc.; 

- A proposta apresentada poderá ser uma ação isolada e pontual, ser parte de algum outro programa mais amplo ou 

contribuir para a composição orçamentária de um projeto que tenha outros patrocinadores; 

- A OSC vencedora receberá orientações do recibo para o recebimento do valor monetário correspondente do 

microprojeto aprovado, de como apresentar a execução do plano de investimentos do microprojeto, e de como fazer 

a prestação de contas, cujos modelos e formas de preenchimento serão informados oportunamente;  

- A decisão da REDE SOCIAL GRANDE OESTE sobre a escolha da proposta a ser financiada é soberana e irrecorrível. 

 

9. Recebimento do material do IV Edital, Entrega da Proposta e Contato 

Todo o material referente ao IV Edital para Microprojetos da REDE SOCIAL GRANDE OESTE – Edital e Formulário, será 

enviado por e-mail às OSCs integrantes.  

O Formulário de Inscrição devidamente preenchido deve ser enviado exclusivamente por e-mail para 

redesocial@uniaosolidaria.org.br, até a data de encerramento das inscrições: 23/nov/2021. 

Este mesmo endereço eletrônico deve ser utilizado para o esclarecimento de eventuais dúvidas sobre o Edital. Não 

serão aceitas inscrições entregues por outros meios. Não serão prestados esclarecimentos por telefone. 

- -   BOA SORTE!   - - 
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