
 
 
 
 
PROJETO NEGÓCIO SUSTENTÁVEL -  REGULAMENTO DO EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA ACELERAÇÃO  
 
1. Dos Pré requisitos  
1.1. Ser representante de associação de moradores, coordenador ou líder de projetos socioculturais comunitários, ONGs, 
movimentos sociais ou de grupos organizados, prioritariamente, nas localidades mencionadas neste Edital; 
1.2. Ser maior de 18 anos;  
1.3. Ter disponibilidade de dias e horários para participar e/ou enviar representantes para participarem do Curso que será realizado 
aos sábados no período de 07/03/2020 à 28/04/2020;  
1.3. Estar de acordo com todas as regras e condições deste Regulamento. 
 
2. Do Curso  
2.1. Serão selecionados até 15 projetos(ou iniciativas comunitárias) e  30 representantes, para participarem do Curso de Produção 
Cultural e Aceleração de Startups sociais, que conterá os seguintes conteúdos: noções de elaboração de projetos, captação de 
recursos, comunicação e prestação de contas, como foco na Lei do ISS do Rio de Janeiro.   
 
2.2. As aulas e atividades do projeto Negócio Sustentável acontecerão em 8 sábados, no período de Março/2020 à Abril/2020, na 
Unisuam, localizada à Avenida Paris, 84 – Bonsucesso – Rio de Janeiro, no horário das 9h ás 14horas;  
 
2.3. Os critérios de seleção dos participantes será ordem de chegada para as inscrições e o atendimento às Regras  deste 
Regulamento;  
 
2.5.  Os participantes que alcançarem no mínimo 75% de presença e participação nas atividades propostas  receberão o Certificado, 
no formato digital, a ser emitido pelo Projeto e poderá concorrer ao Edital de Mentoria.   
 
2.6. Cada Projeto poderá enviar até 2 representantes, para participarem do Curso, que receberão ajuda de custo, no valor de R$ 
40,00(quarenta reais), mensais, para a locomoção/transporte até o local das aulas.  
 
3. Da Mentoria   
3.1. Todos os participantes que atenderem à todas Regras do Curso poderão participar do 3º Edital de Seleção de Microprojetos 
para a Mentoria;  
 
3.2. A mentoria prestará assessoria de apoio técnico aos microprojetos selecionados nas áreas de comunicação, gestão e prestação 
de contas, em locais, horários e datas a serem alinhados juntamente com os projetos selecionados;  
 
3.3. A Mentoria será realizada para beneficiar até 7 Microprojetos, com o Apoio Financeiro no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) 
e apoio Técnico e de gestão das Ações Locais nos territórios beneficiados;  
 
3.4. Todas as Regras de Seleção para a Mentoria serão regidas por um Regulamento Interno que será divulgado em data a ser 
informada, conforme o Cronograma do projeto Negócio Sustentável.  
 
4.Da Abrangência Geográfica 
4.1 Complexo da Maré, Abolição, Água Santa (Morro da Família e Morro do 18), Bonsucesso (Vila São Pedro, Agrícola de 
Higienópolis, Parque Oswaldo Cruz/Amorim), Caju (Parque Alegria e Parque Boa Esperança), Cidade de Deus, Del Castilho (Águia de 
Ouro, Fernão Cardim, Gretisa, IAPI de Del Castilho, Coreia, Trajano de Medeiros, Belém e União de Del Castilho), Inhaúma, 
Jacarepaguá e Pilares. 
 
5. Das Regras Gerais  
5.1. Todas a regras deste Edital poderão sofrer alterações, de datas, horários, planejamento e formatos de seleção, à critério da 
equipe do projeto Negócio Sustentável e de seus realizadores, mediante comunicado prévio aos participantes, se for o caso;  
 
5.2. Este Edital ficará aberto para a inscrição de participantes, através do Preenchimento e envio da Ficha de Inscrição, anexa, até 
o dia 06 de Março de 2020, às 12h, e o resultado será informado, aos selecionados, até o dia 06/03/2020,às 18h, através de 
mensagem de confirmação de inscrição que será enviada por e-mail e/ou WhatsApp informado; 
 
5.3. Todos os participantes inscritos, ao receberem este edital, concordam com todas as Regras informadas.  
 
Rio de Janeiro, 06 de Fevereiro de 2020.  


