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1. Apresentação 

A Agência do Bem, no intuito de apoiar o trabalho social realizado pelas organizações da sociedade civil, nas mais 

diversas áreas, em consonância com as diretrizes estratégicas da Rede de Organizações do Bem, lança o I Programa 

de Mentoria para Líderes Sociais e Comunitários. Lideranças de 2 (duas) organizações sociais serão contempladas 

com a mentoria da Agência do Bem para gestão de projetos e desenvolvimento institucional, e também receberão 

R$3.000,00 (três mil reais), cada, para investimento na melhoria de processos e projetos, de acordo com as 

demandas identificadas, ao longo do período de 06 meses de mentoria.  

 

2. Cronograma 

- Abertura de Inscrições: 13/03/2017 

- Encerramento das Inscrições: 13/04/2017  

- Divulgação do Resultado: 08/05/2017  

- Assinatura de Termo de Compromisso e Apresentação da Mentoria: 15/05/2017  

- Encontros de Mentoria – Maio a Outubro/2017 

 

3. Critérios de Participação 

- Ser representante de entidade legalmente constituída; 

- Apresentar histórico consistente de atuação social e efetivo compromisso com projeto a que se vincula; 

- Preencher correta e integralmente o Formulário de Inscrição e enviá-lo até a data limite estipulada neste edital; 

- A entidade que representa deve dispor de: CNPJ ativo, Ata de Eleição de Diretoria e Estatuto atualizados, Conta 

Bancária institucional em operação; 

- Atuar na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, especificamente nos municípios: Rio de Janeiro, Duque de Caxias, 

Itaguaí, Nilópolis, Nova Iguaçu, São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, São João de Meriti, Japeri, Queimados, Belford Roxo. 

 

4. Sobre a Mentoria 

A Mentoria para Líderes Sociais e Comunitários tem por objetivo orientar gestores de organizações sociais para 

aperfeiçoamento da gestão de suas instituições e dos projetos desenvolvidos. Realizada por um time de mentores 

que integram a diretoria da Agência do Bem, o Programa terá duração de 6 meses, com encontros mensais com as 

lideranças selecionadas. 

As lideranças candidatas devem estar vinculadas e comprometidas, no momento da inscrição, com organizações 

sociais legalmente constituídas e no pleno exercício de suas atividades, em posição de coordenação e/ou diretoria. 

Não serão selecionados candidatos com ideias ou projetos ainda em fase inicial. Espera-se dos candidatos o 

conhecimento pleno sobre os processos organizacionais e administrativos, assim como autoridade e autonomia para 

efetuar mudanças, aplicar novas soluções e ferramentas de gestão. 

Para guiar o processo de Mentoria será desenhado um Plano de Ação, em conjunto pelos mentores e lideranças, 

definindo as ações a serem adotadas e a aplicação dos recursos deste edital, respeitando o histórico das 

organizações, observando as características locais das comunidades onde atuam e ações realizadas.  
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5. Processo Seletivo 

- As inscrições recebidas serão avaliadas e classificadas pelo Comitê de Seleção, formado por colaboradores e 

parceiros da Agência do Bem, observando os seguintes critérios: perfil e trajetória do(a) candidato(a), clareza na 

apresentação das informações, credibilidade da organização proponente, distribuição geográfica. 

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

- As organizações, a que os candidatos se vinculam, que participaram dos 13°, 14° e 15° Fóruns da Rede de 

Organizações do Bem, realizados em 2016/2017, receberão 0,5 (meio) ponto pela presença de um de seus 

representantes em cada um destes eventos; ou seja, a organização que participou dos 3 encontros receberá 1,5 (um 

e meio) ponto a mais na sua avaliação; 

- Os candidatos finalistas poderão ser convidados para uma entrevista pessoal, assim como as organizações a que se 

vinculam poderão receber a visita de representantes do Comitê Seleção deste Edital, devendo apresentar, na 

ocasião, comprovante de inscrição no CNPJ, Ata de Eleição de Diretoria e Estatuto atualizados, além de comprovante 

de existência de Conta Bancária institucional em operação. 

 

6. Orientações Gerais 

- As inscrições serão gratuitas, sem nenhum ônus aos participantes; 

- Cada organização poderá inscrever apenas um representante; 

- A organização à qual o(a) candidato(a) se vincula deverá indicar no Formulário de Inscrição qual(is) dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável as suas ações impactam; 

- Na proposta o(a) candidato(a) deverá indicar 2 pessoas com atuação social relevante em sua comunidade ou rede 

de parceiros como “fiadores sociais”. Seu papel será atestar a credibilidade do(a) candidato(a) e da organização que 

representa, 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.; 

- Para a utilização dos recursos financeiros deste Edital deverá se obter com os fornecedores os recibos de 

pagamento e respectivas Notas Fiscais;  

- A decisão da Agência do Bem sobre a escolha dos participantes da Programa de Mentoria para Lideranças Sociais e 

Comunitárias é soberana e irrecorrível; 

- Ao inscrever-se para a mentoria, a organização que o(a) candidato(a) representa aceita tornar-se integrante da 

“Rede de Organizações do Bem”. Esta participação tem caráter informal, não implica em qualquer obrigação objetiva 

por parte da organização social. O objetivo da “Rede de Organizações do Bem” é fortalecer o trabalho social das 

entidades participantes, através de encontros de capacitação, intercâmbios e financiamento de projetos. 

 

7. Entrega da Proposta  

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

mentoria@agenciadobem.org.br. Este mesmo endereço eletrônico deve ser utilizado para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas sobre o Edital. Não serão aceitas inscrições entregues via correio ou pessoalmente. Não serão 

prestados esclarecimentos por telefone. 

 

 

Rio de Janeiro, 13 de Março de 2017. 

 

 

 


