
EDITAL ESTAMOS JUNTAS 2021

2º Edital de fortalecimento e formação de rede de lutas em Pernambuco

1. O QUE É?

O 2º Edital Estamos Juntas – 2021 é uma iniciativa das Juntas Codeputadas para

incentivar e fortalecer pequenos projetos e iniciativas sócio-eco-político-culturais com

capacidade de transformar realidades em Pernambuco. Serão aprovados 20 (vinte)

projetos, que receberão apoio de R$ 5.000,00 (cinco mil) cada. A primeira edição do

Edital foi lançada em 2019, quando também foram aprovados 20 (vinte) projetos de

todo o estado. Realizamos este edital nos anos em que não há eleições, tanto para

cumprir a legislação eleitoral, quanto para assegurar a ética que a nossa Mandata tem

como princípio .

Com o advento da pandemia e toda a crise sanitária, compreendemos que este edital

contribuirá com grupos e pessoas afetadas pela crise econômica nos diversos

segmentos das militâncias e dos movimentos sociais.

2. OBJETIVO:

O objetivo é potencializar as diversas lutas contra as desigualdades e pelo bem-viver

espalhadas pelas comunidades e municípios do nosso estado, no campo dos direitos

humanos, da comunicação, das artes, da economia sustentável e solidária, da moradia,

da educação, da agroecologia, do trabalho, da mobilidade, da pesquisa, da cultura

tradicional e popular, enfrentamento à pandemia da COVID-19 e de aperfeiçoamento

da democracia. Especialmente as iniciativas que contribuam para a emancipação e

melhoria de vida das nossas sujeitas e sujeitos prioritários na Mandata das Juntas:

mulheres diversas, pessoas negras, população LGBTQIA+, pessoas com deficiência,

juventudes, povos tradicionais, população indígena.

3. DE ONDE VEM O DINHEIRO?

O 2º Edital Estamos Juntas - 2021 é viabilizado através de doações voluntárias das

codeputadas e coordenadoras que compõem a equipe da Mandata das Juntas. Estes



subsídios mensais, somados, serão revertidos em doações a pequenos projetos

eco-político-sociais a partir dos critérios estabelecidos neste edital.

4. O DINHEIRO É DO GABINETE OU DE EMENDA PARLAMENTAR?

Nenhum dos dois. Não é dinheiro público, pois, advém dos salários das codeputadas e

coordenadoras, que uma vez recebidos perdem seu caráter público e se incorporam às

vidas privadas dessas pessoas, que firmaram voluntariamente o compromisso de

fazerem as doações para este edital. Portanto, as doações estão dentro da legalidade e

da moralidade, se não fosse assim, jamais lançaríamos este edital.

5. QUAL SERÁ O VALOR DO APOIO AOS PEQUENOS PROJETOS?

As iniciativas selecionadas receberão um subsídio único de R$ 5.000,00 (cinco mil

reais), em forma de doação de pessoa física para outra pessoa física que seja

responsável pela execução do projeto. O apoio será efetivado em dezembro 2021, de

acordo com o cronograma, após o processo completo do Edital.

6. QUEM PODE PARTICIPAR?

Podem participar iniciativas sócio-eco-político-culturais que pautem a promoção de

Direitos Humanos no estado de Pernambuco. Serão aceitas para a seleção iniciativas

dos mais variados segmentos, pautas e formatos, podendo ser projetos que já existem

ou que ainda aguardam apoio para virar realidade. A inscrição pode ser feita por

organizações – pessoas jurídicas, coletivos, redes e/ou pessoas físicas. No caso dos

coletivos, redes e pessoas jurídicas é necessário ter uma pessoa física responsável pelo

projeto.

7. QUEM NÃO PODE PARTICIPAR?

- Iniciativas individuais de pessoas da equipe da Mandata das Juntas;

- Iniciativas que foram contempladas no 1º Edital Estamos Juntas – 2019;

- Iniciativas que receberam Emendas Parlamentares da Mandata das Juntas nos

anos de 2020 e 2021;
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- Iniciativas de organizações com fins lucrativos;

- Iniciativas que violem os Direitos Humanos;

- Iniciativas das quais algum/a membro/a da Comissão de Avaliação faça parte;

- Iniciativas de partido político ou de governos.

8. UMA ORGANIZAÇÃO PODE INSCREVER MAIS DE UM PROJETO?

Não, somente um projeto por pessoa ou coletivo pode ser inscrito.

9. QUAL A ABRANGÊNCIA DO EDITAL?

Iniciativas de todos os municípios e territórios de Pernambuco poderão participar.

10. COMO SERÁ A APRESENTAÇÃO DAS INICIATIVAS?

Os projetos devem ser elaborados seguindo este roteiro, que constará no formulário

de inscrição:  https://forms.gle/SkzLmXXeB2ydfHMj8

- Quem somos e de onde viemos? Histórico do grupo ou pessoa, localidade

onde atua, características do coletivo, além de dados da pessoa responsável pelo

projeto – Nome completo, RG, CPF, endereço completo, e-mail, telefone, etc;

- Cenário do projeto – qual o problema social e seu contexto?

- O que se pretende com o projeto – explicação breve sobre o objetivo do

projeto, o que se quer de maneira geral e específica;

- Importância do projeto – como o projeto poderá enfrentar o problema social

descrito?

- Quem será beneficiada(o)? Quantidade de pessoas contempladas pela

iniciativa;

- Execução do projeto – como o projeto será desenvolvido (passo a passo de

como será usado o apoio para realizar a ação proposta);

- Apresentar cronograma e orçamento;
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- Apresentar os dados da pessoa jurídica, coletivo e/ou pessoa física responsável

pelo projeto. No caso dos projetos de pessoa jurídica deverá indicar uma pessoa

física para ficar responsável pelo projeto.

11. COMO ENVIAR OU ENTREGAR O PROJETO?

a) Via eletrônica - Os dados sobre a iniciativa serão preenchidos em formulário

disponível no site das Juntas e enviado até a data prevista neste edital;

b) Via presencial - O formulário pode ser preenchido manualmente e entregue

presencialmente, conforme cronograma, com mobilizadoras e mobilizadores nas

cidades de Recife, Goiana, Surubim e Afogados da Ingazeira.

12. COMO SABER SE MINHA INSCRIÇÃO VIRTUAL FOI RECEBIDA?

Você receberá uma mensagem de confirmação na tela ao finalizar o preenchimento

do formulário. Nas inscrições presenciais será entregue um recibo de inscrição.

CRONOGRAMA
ATIVIDADE PERÍODO

Abertura do Edital 08/10/2021

Inscrição dos projetos 08/10 à 08/11/2021

Inscrições presenciais dos projetos: Recife, Surubim

Goiana e Afogados da Ingazeira.

03 a 05/11/2021

Pré-seleção (validação das propostas) 09 a 11/11/2021

Avaliação da Comissão Avaliadora 12/11 a 01/12/2021

Reunião Coletiva de avaliação 06 e 07/12/2021

Organização Interna 08 a 10/12/2021

Divulgação de Resultado 13/12/2021

Repasse do recurso financeiro para os projetos

selecionados até

20/12/2021

Encontro com Contemplades 21/01/2021
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OBSERVAÇÃO:

As atividades que estão previstas para serem presenciais só serão realizadas a depender

do contexto da pandemia da COVID-19.

LOCAIS DE INSCRIÇÕES PRESENCIAIS

RECIFE

Escritório Político das Juntas Codeputadas Estaduais de Pernambuco

Rua Doutor Sebastião Lins, 127, Edifício Santalice, 10º andar – Recife – PE

Ponto de referência: Próximo ao Cinema São Luiz

GOIANA

ASSOCIAÇÃO DOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS DE GOIANA - ASTUG

Endereço: Av. Nunes Machado, nº 122 – Centro – Goiana - PE.

Ponto de referência: próximo a Compesa.

SURUBIM

Sede do PSOL do Agreste Setentrional.

Avenida São Sebastião, 368 – Cabaceira - Surubim – PE.

Ponto de referência: em frente à Locadora Opção Motos.

AFOGADOS DA INGAZEIRA

Espaço Benvirá

Rua Francisco Guimarães, 115 - Centro - Afogados da Ingazeira.

Ponto de referência: Sede da Guarda Municipal

13. CRITÉRIOS DE PRÉ-SELEÇÃO

- As pessoas, coletivos, redes e/ou pessoa jurídica devem ser e ter atuação em

Pernambuco;

- As ações deverão ser implementadas em Pernambuco;
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- Responder aos objetivos e critérios deste edital;

- Entregar/enviar formulário no formato e prazo estabelecidos;

- Ter uma representante formal (pessoa física) para receber o apoio;

- Concordar participar do Encontro Coletivo dos projetos seja ele presencial ou

online;

- Concordar em ter um acompanhamento das atividades;

- Concordar em apresentar registros de realização do projeto, como fotos e vídeos.

As iniciativas que não atenderem a esses pré-requisitos não serão avaliadas pela Comissão

Avaliadora.

14. COMO AS PROPOSTAS SERÃO ANALISADAS?

Uma comissão de profissionais, organizações não governamentais e ativistas

externos/as à Mandata das Juntas, com reconhecida trajetória nos movimentos

sociais, atuarão no processo de seleção das propostas e indicações dos projetos a

serem apoiados e fortalecidos.

15. COMO A COMISSÃO VAI AVALIAR OS PROJETOS?

A Comissão de Avaliação fará uma análise de cada projeto a partir dos seguintes

critérios:

1. Coerência: coerência entre contexto social e proposta de

enfrentamento/empoderamento/fomento/suporte;

2. Potencial de rede: condição de criar ou fortalecer articulações e redes;

3. Capacidade transformadora: estímulo ao protagonismo, inclusão, durabilidade

e que contribuam com a luta feminista, antirracista, antilgbtfóbica, anticapacitista

e anticapitalista;

4. Inovação: originalidade/criatividade da proposta e do formato para trabalhar o

tema proposto;

5. Alcance: número de pessoas beneficiadas direta e indiretamente;

6



6. Potencial de replicação: capacidade de ser realizado ou adaptado em outras

iniciativas;

7. Alinhamento: com as diretrizes dos Direitos Humanos.

A avaliação será em 03 (três) etapas:

- Triagem Inicial: verificação se as propostas recebidas cumprem corretamente os

requisitos de preenchimento do formulário;

- Análise em duplas pela Comissão de Avaliação: cada avaliador/a emitirá nota a

cada projeto de 0 a 10, conceito e emissão de parecer de acordo com os critérios

elencados no edital;

- Seleção Final: a Comissão de Avaliação decidirá coletivamente os 20 projetos a

serem aprovados e apoiados pelo edital.

OBSERVAÇÃO:

- Os projetos não serão avaliados por sua gramática, caráter acadêmico, mas pela

qualidade, relevância e alcance da ação.

- Todas as propostas passarão pela avaliação de três pessoas da Comissão

Avaliadora, mais a avaliação coletiva;

- É prioridade deste Edital, abranger 60% (sessenta por cento) das propostas das

regiões do interior de Pernambuco.

OBSERVAÇÃO: Não caberão recursos aos resultados da seleção realizada ou de

qualquer fase do processo.

16. COMO SERÃO DIVULGADOS OS RESULTADOS?

- As iniciativas selecionadas serão notificadas pelos contatos de inscrição e a lista

completa será anunciada nas redes da Mandata das Juntas, no dia 13/12/2021;

- A notificação às entidades, organizações ou pessoa física inscrita será realizada via

email/telefone cadastrados na inscrição. É de responsabilidade exclusiva da
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pessoa ou grupo proponente o acompanhamento em tempo hábil das mensagens

recebidas;

- Cada pessoa ou organização terá até 48h para dar retorno do contato para

procedimentos administrativos.

- Caso a pessoa ou organização não responda em tempo hábil, o projeto que ficou

na suplência será selecionado.

17. COMO A INICIATIVA RECEBERÁ O APOIO FINANCEIRO?

Será em formato de doação de pessoa física para pessoa física, conforme

proponente. A pessoa responsável pelo projeto receberá o apoio para execução do

que foi planejado.

18. COMO SERÁ O ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS

DO PROJETO?

- Todas as pessoas ou organizações selecionadas se compromete a participar de um

encontro convergência e fortalecimento das ações, a ser realizada no dia

21/01/2022, o dia todo;

- Durante o encontro será realizado coletivamente um calendário de

acompanhamento do projeto, além das formações que serão organizadas para

contribuir com a realização das atividades;

- As pessoas responsáveis se comprometem a encaminhar registros da realização

dos projetos, como fotos e vídeos.

- A doação é um reconhecimento do trabalho realizado pelas iniciativas que atuam

em Pernambuco. Por isso o recebimento do valor não impõe nenhuma obrigação

de prestação de contas sobre a destinação do recurso e não estabelece nenhum

vínculo com a Mandata das Juntas. Porém, a Mandata das Juntas solicita, em

caráter de obrigação, um relatório de execução do projeto. A ideia é expor os

desafios, os êxitos, transformações, registros fotográficos e/ou de vídeos

realizados, para que as iniciativas possam ser divulgadas e multiplicadas de forma

8



a inspirar mais projetos. O roteiro do relatório estará disponível no site das

Juntas.

19. HÁ ALGUMA OBSERVAÇÃO A MAIS A SER FEITA?

- Ao preencher o formulário de inscrição de uma iniciativa a pessoa responsável

pelo projeto se compromete com a veracidade das informações fornecidas;

- O preenchimento do formulário e a escolha das iniciativas contempladas com

doações não estabelecem nenhum vínculo com a Mandata das Juntas ou com o

Partido Socialista e Liberdade - PSOL;

- No caso de uma iniciativa, por razão qualquer, desistir do edital ou não tiver

condições de receber o apoio, será selecionada a iniciativa com maior pontuação

depois da desistente.

COMO PREENCHER O FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO?1

- Preencher todas as informações solicitadas no formulário de inscrição, que conta

com várias seções sobre a organização, pessoa que ficará responsável pelo projeto

e o projeto em si. Link para preenchimento:

https://forms.gle/k9APKwkVLL2YMmNk8

- Deverá ser anexado na hora da inscrição um cronograma de atividades, conforme

arquivo disponível no link:

https://docs.google.com/document/d/1Wx283C9N-5EG5AUUp40-4PNsupI5

Rh9t/edit?usp=sharing&ouid=101825674611462134126&rtpof=true&sd=true;

- Deverá anexar o orçamento, conforme arquivo disponível no link:

https://docs.google.com/document/d/17Kvyk7LONDevDAhtNnd2Y-iDQswg

WWpL/edit?usp=sharing&ouid=101825674611462134126&rtpof=true&sd=tru

e;

1 O formulário completo de inscrição do projeto pode ser visualizado pelo link:
https://drive.google.com/file/d/1hahVvYibyYY3iqQyRYcdytFp_2CPdqJC/view?usp=sharing
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- As pessoas que responderão as propostas presencialmente terão o formulário da

mesma forma que online;

- Caso queira ver um vídeo ilustrativo de preenchimento, acesse o site das Juntas

Codeputadas.

20. COMO TIRAR DÚVIDAS?

Você pode mandar uma mensagem para um email para –

editalestamosjuntas@gmail.com

Recife, 08 de outubro de 2021.

Juntas Codeputadas.
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