
 
 

EDITAL SEGUNDA TURMA MENTORIA SOCIAL  

 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA MENTORIA SOCIAL 

 

O PROGRAMA 

O Mentoria Social é um programa que tem como objetivo gerar conhecimento e oferecer 

ferramentas para que Organizações da Sociedade Civil tenham condições de melhorar a 

sua estrutura jurídica; a gestão administrativa, financeira, contábil;  elaboração e execução 

de projetos; diversificar e aumentar a captação de recurso; ampliar a capacidade de 

atendimento, aprimorando a formação técnica dos seus profissionais e colaboradores e, 

assim, incentivar que as Organizações assegurem a sua evolução institucional, alcancem 

desenvolvimento, autonomia e sustentabilidade, bem como, auxiliar por meio de suas 

atividades a institucionalização dos Coletivos/Movimentos Sociais.  

 

O Mentoria Social em síntese, tem por pilares, objetivos e metas:   

1. Pilares 

 Capacitação 

 Fortalecimento 

 Auxilio 

 Inovação  

 

2. Objetivos 

- Gerar conhecimento e aprimorar a formação dos profissionais e colaboradores; 

- Oferecer ferramentas;  

- Auxiliar melhoria da gestão; 

- Auxiliar a otimizar e aumentar a captação de recursos;  

- Auxiliar para a ampliação da capacidade de atendimento; 

- Contribuir para o alcance do impacto social efetivo e eficaz. 

 

3. Meta 

- Gestão eficiente e eficaz; 

- Visão Empreendedora;  

- Autonomia; 

- Sustentabilidade financeira. 

 



 
 

DA APRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A 2ª TURMA 

As atividades do Mentoria Social serão desenvolvidas no decorrer de 10 meses no ano de 

2020, podendo ser prorrogadas a critério do Programa. Para a 2ª Turma do Mentoria Social 

serão oferecidas Palestras e oficinas as OSCs e coletivos/movimentos sociais participantes. 

 

Regularmente serão realizados encontros presenciais uma vez por semana das 19:10h às 

22h e excepcionalmente, haverá o acréscimo de mais uma atividade semanal. 

 

A 2ª Turma do Mentoria Social, além das aulas temáticas e palestras com assuntos diversos, 

oferecerá atendimento para esclarecer dúvidas e orientações aos participantes, com 

conteúdo e agenda a serem definidos. 

 

Considerando as aulas temáticas oferecidas, será determinada uma agenda de tarefas a 

serem cumpridas pela OSC participante. Para o cumprimento das tarefas serão concedidos 

prazos, analisando-se a complexidade do assunto. 

 

Das Aulas Temáticas 

As aulas no primeiro semestre versarão sobre os seguintes temas: 

1 – Diagnóstico e Visão Estratégica: olhando a organização como primeiro passo 

para definição de foco e estratégia (5 encontros, carga horária 10 horas) 

2 – Jurídico: aspectos legais para o Terceiro Setor (6 encontros, carga horária 12 

horas)  

3 - Gestão Organizacional e Pessoal: conhecendo o ambiente organizacional (4 

encontros, carga horária 08 horas) 

4 – Comunicação como Elemento de Gestão: mapeamento de partes 

interessadas, comunicação, relações institucionais (6 encontros, carga horária 12 horas) 

 

No segundo semestre os temas oferecidos serão os descritos abaixo: 

1– Elaboração de Projetos Sociais e Captação de Recursos: como elaborar um 

projeto criativo e as técnicas para captar recursos (6 encontros, carga horária 48 horas) 

2 – Contabilidade: contabilidade básica e aplicada ao terceiro setor (2 encontros, 

carga horária 4 horas) 

3 – Avaliação de Resultados e Projetos: como monitorar, criar indicadores e 

avaliar projetos sociais (3 encontros, carga horária 6 horas) 



 
 

4 – Planejamento Estratégico: como elaborar e implementar um planejamento 

estratégico (4 encontros, carga horária 08 horas) 

 

A carga horária poderá sofrer alterações, conforme a dinâmica e desenvolvimento da 2ª 

Turma do Mentoria Social. 

A Metodologia aplicada será composta por Aulas Expositivas, Oficinas e Workshops.  

 

DO EDITAL  

 

ARTIGO 1º  

O presente Edital abre 20 (vinte) vagas para as Associações Civis sem fins lucrativos, 

também denominadas Organizações da Sociedade Civil, ou simplesmente OSC, com no 

mínimo 02 (dois) anos de fundação e em atividade e 02 (duas) vagas para 

Coletivos/Movimentos Sociais que tenham o interesse de se institucionalizar, com 02 (anos) 

de atividades comprovadas mediante fotos, matérias, redes sociais, relatórios, etc.  

 

Parágrafo primeiro – Os interessados não podem ter vinculo ou participação político 

partidária. 

  

Parágrafo segundo – O número de vagas atenderá os critérios do artigo 5º, parágrafo 1º, 

deste Edital. 

 

Parágrafo terceiro - Os interessados deverão ter sede e atuação na cidade de Ribeirão 

Preto/SP, atender e cumprir o presente Edital. 

 

Parágrafo quarto - Aqueles que forem selecionados para participarem assinarão o Termo 

de Adesão do Programa. 

 

ARTIGO 2º - DA INSCRIÇÃO 

Os interessados em participar da 2ª Turma do Mentoria Social, deverão inscrever-se por 

meio do preenchimento do formulário OSC: https://forms.gle/LE6Si3KTrrSuMypV6, ou 

do formulário Coletivo/Movimento https://forms.gle/7aHsWj4Za2r8JTJ98, conforme a 

sua natureza, disponibilizados no site do Mentoria Social – www.mentoriasocial.com.br.  

 



 
 

Parágrafo primeiro - Na ocasião da inscrição, os interessados deverão anexar ao formulário 

a relação de documentos que constam neste Edital no Artigo 3ª e a declaração (Anexo I – 

OSC ou Anexo II – Coletivo/Movimento) devidamente assinada pelo representante legal 

ou líder. 

 

Parágrafo segundo – As inscrições são gratuitas e deverão ocorrer no período de 

30/01/2020 até o dia 14/02/2020 as 18 horas.  

 

Parágrafo terceiro – Findo o prazo de inscrição, os interessados passarão por processo de 

seleção, que os habilitará para participação das atividades da 2ª Turma do Mentoria Social. 

 

ARTIGO 3º – DOS DOCUMENTOS 

As OSCs e Coletivos/Movimentos Sociais, observada a sua natureza, deverão anexar os 

documentos no ato da inscrição, conforme relação abaixo:  

 

I – Cópia dos Documentos de Associação Civil sem Fins lucrativos  

 Ata da última eleição de diretoria; 

 Documento de Regularidade do CNPJ junto à Receita Federal; 

 Demonstrativos financeiros: balanços do exercício de 2018; balancetes do exercício 2019; 

 Atas de reuniões da diretoria realizadas em 2019, podendo ocultar os trechos da Ata de 

natureza confidencial ou de interesse exclusivo da Organização;  

 Relatório de Atividades 2019; 

 Plano de Ação 2020 que deverá minimamente constar: atividades, metodologia, objetivos, 

metas, equipe técnica, resultados esperados, relação de bairros atendidos, número de 

atendimentos mensais, número de colaboradores/voluntários fixos e eventuais e 

orçamento; 

 Declaração do responsável legal manifestando interesse em participar da 2ª Turma do 

Mentoria Social, indicando dois responsáveis que mantêm vínculo com a organização, 

sendo, ao menos um(a) membro(a) da Diretoria ou gestor, ou coordenador que participarão 

das atividades e fornecerão todas as informações solicitadas. 

 

II – Cópia dos Documentos de Coletivos/Movimentos Sociais  

 Documentos pessoais do(s) líder(es) (RG e CPF);  

 Demonstrativos financeiros de qualquer natureza do ano de 2019, se houver;  

 Atas de reuniões realizadas entre líderes no ano de 2019; 



 
 

 Relatório de atividades 2019 e das atividades em que participou; 

 Plano de Ação 2020 que deverá minimamente constar: atividades, metodologia, objetivos, 

metas, resultados esperados, Relação de bairros atendidos, número de atendimentos 

mensais, número de colaboradores/voluntários fixos e eventuais e orçamento; 

 Declaração do líder manifestando interesse em participar da 2ª Turma do Mentoria Social, 

indicando dois responsáveis que participarão das atividades e fornecerão todas as 

informações solicitadas, bem como, manifestando interesse em se institucionalizar.  

 

Parágrafo primeiro - Os interessados deverão preencher e assinar a declaração constante 

no Anexo I e II deste Edital, observada a sua natureza, e anexá-la ao formulário de inscrição.  

 

Parágrafo segundo - A Equipe do Mentoria Social poderá solicitar documentação 

complementar, além da estabelecida no Artigo 3º, caput, caso entenda necessário. 

 

Artigo 4º – DO PROCESSO DE SELEÇÃO E SEUS CRITÉRIOS 

O processo de seleção analisará o atendimento por parte dos inscritos, conforme os 

critérios obrigatórios que seguem:  

I – Preenchimento do formulário disponibilizado no site www.mentoriasocial.com.br; 

II – Apresentação de todos os documentos da relação; 

III – Apresentação da Declaração assinada pelo responsável legal ou líder; 

IV – Regularidade do CNPJ, no caso de OSC; 

V – Avaliação positiva da Equipe do Mentoria Social. 

 

Parágrafo primeiro - A avaliação da Equipe do Mentoria Social, acontecerá por meio de 

relatório, produzido após a visita in loco às OSCs e Coletivos/Movimentos Sociais, que terá 

por objetivo a análise do ambiente organizacional, da estrutura física, operacional e 

técnica.  

 

Parágrafo segundo - Em caso de empate na classificação das OSCs serão utilizados os 

seguintes critérios de desempate:  

I – Maior tempo de fundação e com atividade contínua; 

II – Maior número de inscrições em Conselhos de Políticas Públicas; 

III – A maior quantidade de atendimentos realizados, observada a área de atuação e o 

serviço oferecido; 

IV – O maior número de reuniões realizadas pela Diretoria;  



 
 

V – Quaisquer documentos (planilhas, relatórios, apresentações, etc.) que indiquem 

avaliação de desempenho de suas atividades e projetos; 

VI – A equipe técnica com ao menos 01 Assistente Social. 

 

Parágrafo terceiro - Em caso de empate na classificação dos Coletivos/Movimentos Sociais 

serão utilizados os seguintes critérios de desempate: 

I – Maior tempo de atuação, comprovado por meio de fotos, e ou matérias, e ou redes 

sociais, e ou relatórios; 

II – Ter líderes definidos e com atribuições estabelecidas; 

III – A maior quantidade de atendimentos realizados, observada a área de atuação e as 

atividades desenvolvidas; 

IV – O maior número de encontros dos líderes;  

V – Quaisquer documentos (planilhas, relatórios, apresentações, etc.) que indiquem 

avaliação de desempenho de suas atividades e projetos. 

 

Parágrafo quarto - O relatório avaliativo da Equipe do Mentoria Social é fator determinante 

na seleção final.  

 

ARTIGO 5º - DA SELEÇÃO 

Serão selecionadas 20 OSCs e 02 Coletivos/Movimentos Sociais que integrarão a 2ª 

Turma do Mentoria Social, ano de 2020. 

  

Parágrafo primeiro – A distribuição de vagas para a seleção da 2ª Turma do Mentoria 

Social respeitará o que segue: 

I – Até 06 OSCs com receita anual superior a R$1.000.000,00 (um milhão de reais); 

II - De 06 a 12 OSCs com receita anual superior a R$200.000,00 (duzentos mil reais) e 

inferior a R$1.000.000,00 (um milhão); 

III - De 02 a 04 OSCs com receita anual inferior a R$200.000,00 (duzentos mil reais). 

 

Parágrafo segundo - A distribuição do número de vagas dentro de cada critério 

estabelecido no Parágrafo primeiro, poderá ser alterada considerando o perfil dos 

inscritos e a avaliação da Equipe do Mentoria Social. 

 



 
 

Parágrafo terceiro – Serão selecionados os 02 (dois) Coletivos/Movimentos Sociais 

mais bem avaliados, segundo o atendimento dos critérios obrigatórios, os de desempate, 

e o relatório da Equipe do Mentoria Social. 

 

Parágrafo quarto - As OSCs e Coletivos/Movimentos Sociais selecionados assinarão o 

Termo de Adesão ao Programa Mentoria Social, no prazo a ser estabelecido, sob pena de 

não o fazendo serem excluídas. 

 

Parágrafo quinto - A relação dos inscritos selecionados será publicada no site: 

www.mentoriasocial.com.br, bem como será encaminhada no e-mail informado no 

formulário de inscrição para todos os inscritos. 

 

ARTIGO 6ª – DISPOSIÇÕES GERAIS 

O Mentoria Social não se responsabiliza por inscrições não concluídas devido a falhas 

tecnológicas, tais como problemas em servidores na transmissão de dados, na linha de 

comunicação, em provedores de acesso ou por lentidão no servidor provocada pelo 

excesso de envios simultâneos nos últimos dias do prazo de inscrições.  

 

Parágrafo primeiro - Em caso de dúvidas sobre o presente Edital, as informações serão 

prestadas pelo telefone (16) 3968-7037, de Segunda a Sexta feira nos horários das 

09h:00 às 11h:00 e das 14h:00 às 17h:00 ou pelo e-mail: 

contatomentoriasocial@gmail.com, sendo que os e-mails recebidos após as 16h:00 

serão respondidos somente no dia útil posterior.   

 

Parágrafo segundo - A inscrição dos interessados, não implica na imediata seleção para 

participar da 2ª Turma do Mentoria Social. 

 

Parágrafo terceiro - Não serão aceitas inscrições que não cumpram as exigências deste 

edital. 

 

Parágrafo quarto - As informações fornecidas são de exclusiva responsabilidade dos 

interessados inscritos.  

 



 
 

Parágrafo quinto - Todos os inscritos farão parte do banco de contatos do Mentoria 

Social, podendo ser contatados conforme surgirem novas atividades, salvo expressa 

solicitação para a exclusão, ao final do processo de seleção. 

 

Parágrafo sexto – Os Anexos I e II integram o presente Edital.  

 

Parágrafo sétimo - Os casos omissos serão deliberados e resolvidos pela Equipe do 

Mentoria Social. 

 

ATENÇÃO 

Seguem nas páginas abaixo os ANEXOS I e II, Declarações de Vontade, conforme a 

natureza (OSC ou Coletivo/Movimento social). O interessado deverá imprimir, preencher, 

assinar e anexar no formulário de inscrição.  

 

Ao final do Formulário de Inscrição está o quadro onde deverão ser anexados os 

documentos e a declaração.  

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 

Para efetivar a inscrição você deverá: 

- Ler atentamente o Edital, em caso de dúvidas entre em contato; 

- Preencher o formulário - o link está no site; 

- Anexar no campo “Documentos”, que está no final do Formulário, os documentos 

conforme Relação do Edital e a Declaração.  

 

FIQUE ATENTO 

As inscrições deverão ser realizadas conforme a sua natureza, se OSC ou 

Coletivo/Movimento Social. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE VONTADE OSC 

 

A(O) __________________________________________________________________________________, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 

_______________________________________, com sede na 

_______________________________________________________________________________________, 

cidade de Ribeirão Preto/SP, representado(a) neste ato por seu representante legal Sr.(a) 

_________________________________________________________________________, nacionalidade 

____________________________________, profissão _____________________________, RG 

________________________________, CPF ____________________________________, vem por meio 

da presente MANIFESTAR A VONTADE de participar da 2ª Turma do Mentoria Social - 2020.  

 

Declara e confirma para quem de direito possa interessar, que manterão junto 

ao Mentoria Social conduta de: comprometimento, disponibilidade, transparência, 

empenho e inovadora, na busca por resultados positivos e efetivos, conforme descrito 

abaixo: 

     

1 – DO COMPROMETIMENTO 

- Confirma que participarão das atividades da 2ª Turma do Mentoria Social, 02 

(duas) pessoas que mantem vínculo com a organização, sendo, ao menos um(a) membro(a) 

da Diretoria, ou gestor, ou coordenador e fornecerão todas as informações solicitadas;  

- Confirma que manteremos uma relação próxima com o Mentoria Social e sua 

Equipe durante o processo, atendendo as solicitações; 

- Confirma que teremos Transparência sobre o contexto atual da organização; 

- Confirma que seremos abertos a novas propostas realizadas pelos Mentores e 

Equipe do Mentoria Social. 

 

2 - DISPONIBILIDADE 

- Confirma que possuiremos tempo semanal na agenda da organização para 

participar das atividades do Mentoria Social seja presencial ou por meio de ligações, troca 

de e-mails, videoconferências, etc; que nos dedicaremos a cumprir as tarefas que nos forem 

passadas, bem como, desenvolveremos ações junto aos nossos colaboradores, afim de 



 
 

disseminar todo conhecimento e ferramentas que forem apresentados pelo Mentoria 

Social.  

 

3 – ESTABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO 

- Garantiremos por meio de documentos que a saúde institucional da 

Organização não inviabiliza qualquer atuação da Equipe do Mentoria Social. 

 

4 – IMPACTO DO MENTORIA SOCIAL 

- Confirma que estamos dispostos a dialogar entre os dirigentes e colaboradores 

sobre a implantação e implementação das soluções propostas pelo Mentoria Social, visando 

a melhoria da Organização, comprometendo-se a trazer a devolutiva das considerações 

internas. 

 

5 – IMPACTO DA OSC NA SOCIEDADE 

- Buscaremos ser efetivos na nossa área de atuação, afim de impactar a nossa 

comunidade no alcance ao desenvolvimento social. 

 

Firma, por fim, a vontade da(o) _________________________________________ de 

integrar a 2ª Turma do Mentoria Social.  

 

Ribeirão Preto, ____ de _____________________ de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

Presidente em exercício da ___________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE VONTADE COLETIVO/MOVIMENTO SOCIAL 

 

 

A (O) ________________________________________________________________________________, 

com atuação na cidade de Ribeirão Preto/SP, com endereço na 

_______________________________________________________________________________________, 

neste ato representada(o) por seu Líder Sr.(a) Nome 

_________________________________________________________________________, nacionalidade 

____________________________________, profissão _____________________________, RG 

________________________________, CPF ___________________________________________, vem 

por meio da presente MANIFESTAR A VONTADE de participar da 2ª Turma do Mentoria 

Social.  

 

Declara e confirma para quem de direito possa interessar, que manterão junto 

ao Mentoria Social conduta de: comprometimento, disponibilidade, transparência, 

empenho e inovadora, na busca por resultados positivos e efetivos, conforme descrito 

abaixo: 

     

1 – DO COMPROMETIMENTO 

- Confirma que participarão das atividades do Mentoria Social, 02 (duas) pessoas 

que mantem vínculo com o Coletivo/Movimento, sendo, ao menos um(a) líder, ou alguém 

que tem poder de decisão junto ao grupo;  

- Confirma que manteremos uma relação próxima com o Mentoria Social e sua 

Equipe durante o processo, atendendo as solicitações; 

- Confirma que teremos Transparência sobre o contexto atual do 

Coletivo/Movimento; 

- Confirma que seremos abertos a novas propostas realizadas pela Equipe do 

Mentoria Social. 

 

2 - DISPONIBILIDADE 

- Confirma que possuiremos tempo semanal na agenda do Coletivo/Movimento 

para participar das atividades do Mentoria Social seja presencial ou por meio de ligações, 

troca de e-mails, videoconferências, etc; que nos dedicaremos a cumprir as tarefas que nos 



 
 

forem passadas, bem como, desenvolveremos ações junto aos nossos colaboradores, afim 

de disseminar todo conhecimento e ferramentas que forem apresentados pelo Mentoria 

Social.  

 

3 – ESTABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO 

- Garantiremos que a saúde do Coletivo/Movimento não inviabiliza qualquer 

atuação da Equipe do Mentoria Social. 

 

4 – IMPACTO DO MENTORIA SOCIAL 

- Confirma que estamos dispostos a dialogar entre os líderes e colaboradores 

sobre a implantação e implementação das soluções propostas pelo Mentoria Social, visando 

a melhoria do Coletivo/Movimento, comprometendo-se a trazer a devolutiva das 

considerações internas. 

 

5 – IMPACTO DA OSC NA SOCIEDADE 

- Buscaremos ser efetivos na nossa área de atuação, afim de impactar a nossa 

comunidade no alcance ao desenvolvimento social. 

 

Firma, por fim, a vontade da(o) _________________________________________ de 

integrar a 2ª Turma do Mentoria Social.  

 

Ribeirão Preto, _____ de ______________ de 2020. 

 

 

_________________________________________ 

Líder da(o) _______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 


