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1º EDITAL MORADIA E CIDADANIA SC 

“PROGRAMA AÇÃO E CIDADANIA 2021” 

 

EDITAL 001/2021 

 

 

1- OBJETO DA SELEÇÃO 

1.1- Constitui objeto do presente Edital, a seleção de ações e projetos realizados, na forma de voluntariado, por 

empregados CAIXA ativos e aposentados no âmbito do Estado de Santa Catarina/SC, direcionados a comunidades 

em situação de vulnerabilidade social e/ou escolas públicas que promovam o alcance de pelo dois dos 17 Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável – ODS. https://moradiaecidadania.org.br/mas-afinal-o-que-sao-os-ods/ 

 

1.2- O valor disponibilizado na presente seleção será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o estado de Santa 

Catarina, distribuído em projetos que demandem até o limite máximo de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), 

por região: Florianópolis e  Região Metropolitana de Florianópolis, Sul, Oeste, Vale de Itajaí, Norte e Região 

Serrana.  

 

2. QUEM PODE SE INSCREVER:  

2.1– Equipes de no mínimo 3 (três) empregados (ativos ou aposentados), já associados da Moradia e Cidadania SC 

ou que venham a associar-se até o ato da Inscrição da ação/projeto. 

2.1.1- A inscrição deve ser realizada por dois colegas da Caixa ativos ou aposentados que configurarão como 

proponentes.  

 

3. COMO PARTICIPAR:  

3.1- Preencher o formulário específico disponível no final deste edital e enviar para o email: 

coordenadorsc@gmail.com até as 24h do dia 13 de setembro de 2021. 

3.2- O proponente poderá inscrever mais de um projeto ou ação, entretanto, será selecionado apenas um.  

 

4. COMO OS PROJETOS SERÃO AVALIADOS:  

Os projetos inscritos serão avaliados por uma comissão formada por instituições parceiras da Moradia e Cidadania 

SC. A comissão de avaliação analisará somente projetos apresentados no formulário específico e dentro do prazo 

de inscrição informado neste edital. 

 

 

 

 

https://moradiaecidadania.org.br/mas-afinal-o-que-sao-os-ods/
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4.1- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PROJETO 

4.1- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO PROJETO: 

a) Abrangência Social. 

b) Coerência dos objetivos com a Justificativa, custos, contrapartidas, parcerias e atividades planejadas. 

b) Relevância e contribuição do projeto em relação ao alcance das metas dos ODS. 

c) Serão priorizados Ações/Projetos com maior número de colegas CAIXA ativos e aposentados envolvidos na 

criação, execução ou atividades pontuais de voluntariado da Ação/Projeto. 

d) Serão priorizados ações/projetos que em sua execução e acompanhamento envolvam um maior número de 

parceiros pessoa física ou jurídica. 

e) Prever pelo menos dois (02) dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis: 

https://moradiaecidadania.org.br/mas-afinal-o-que-sao-os-ods/ 

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

selecionadas as de maior pontuação. 

 

5- CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DO PROJETO: 

a) De cunho exclusivamente político-partidário e/ou religioso, exceto manifestações populares reconhecidamente 

tradicionais e consideradas estratégicas para a Moradia e Cidadania SC. 

b) Que prejudiquem a imagem da OMC ou Caixa. 

c) Que envolvam jogos de azar e/ou especulativos. 

d) Que estimulem o uso de álcool ou outras drogas. 

e) Que incentivem qualquer forma de violência. 

f) Que causem ou possam vir a causar impacto negativo ao meio ambiente. 

g) De natureza discriminatória, tais como, preconceito ou distinção de raça, gênero, orientação sexual, 

nacionalidade, cor, idade, religião, política e posição social. 

h) De empregados da Caixa que não sejam associados da OMC/SC. 

i) Que não estejam alinhados com o Estatuto da ONG Moradia e Cidadania/SC. 

j) Que não assegurem o cumprimento das restrições legais quanto ao uso de mão de obra escrava e o trabalho 

infantil.  

 

6- VALOR DOS RECURSOS DISPONIBILIZADOS PELO EDITAL “PROGRAMA AÇÃO E CIDADANIA 2021” 

O investimento total será de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) limitados ao valor máximo de R$ 2.500,00 (dois mil e 

quinhentos reais) por região: Florianópolis e  Região Metropolitana de Florianópolis, Sul, Oeste, Vale de Itajaí, 

Norte e Região Serrana. O montante aprovado será repassado para uma conta específica para o projeto, não 

solidária, a ser aberta na CAIXA, pelos dois proponentes.  
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7- EXECUÇÃO DOS PROJETOS 

7.1- Período de até 06 meses para finalizar a Ação/projeto. 

7.2- A equipe da Moradia e Cidadania SC, por meio de sua Coordenação Estadual e Comitês regionais apoiará as 

equipes selecionadas durante a execução do projeto prestando consultoria. 

7.3-  Ao finalizar a/o Ação/projeto, os proponentes selecionadas deverão apresentar relatório  das atividades com 
registros em fotos e vídeos. (usar autorização de uso de imagem conforme modelo fornecido).  
 

8- PRESTAÇÃO DE CONTAS 

8.1- Enviar a prestação de contas para a ONG Moradia e Cidadania/SC com relatórios e registros de fotografias em 

até trinta (30) dias após a conclusão do projeto. 

8.1.1-  O Relatório de realização da ação/projeto e o demonstrativo de prestação de contas e suas respectivas notas 

e recibos, deverão ser entregues com a assinatura de todos os membros da equipe proponente e de, pelo menos, 

de duas (2) lideranças da comunidade/escola que se envolveram diretamente na execução e acompanhamento. 

09 -  CRONOGRAMA:   

Inscrições (recebimento da ação/projeto) 13/08 a  13/09 de 2021 
Seleção e Avaliação de projeto 14/09/2021 a 24/09/2021 
Publicação do resultado final 25/09/2021 
Recepção de Documentos para Assinatura do termo de parceria: 26/09 a 30/09/2021 
Transferência dos recursos: 01 a 05/10/2021 

Execução do projeto: 06/10/2021  a 06/04/2022 
Prestação de contas: até 30/05/2022 
Live  Aberta a interessados para esclarecimento de dúvidas sobre o edital e inscrição: 24/08 as  19:30 h 
 
10-  EXEMPLOS DE AÇÕES/ PROJETOS  

 

 Mulheres em Ação: Projetos de Geração de Trabalho e Renda para mulheres desempregadas. Organizar 

um grupo de mulheres que estejam desempregadas para confeccionar máscaras ou sacolas reutilizáveis, 

artesanatos, para serem comercializadas. Ações importantes: 1- articular com a Associação de Moradores 

do bairro X ou outra organização para ceder o espaço para viabilizar o projeto. 2- ver uma fábrica de 

tecelagem para doar retalhos para fazer as máscaras. 3- Campanha de doação de máquinas usadas ou 

comprar pelo menos uma. 4- prospectar redes de supermercados, empresas  que possam comprar os 

produtos para garantir renda ao grupo de mulheres. 5- Criar uma página no Facebook e Instagram para 

divulgar o projeto e comercializar os produtos.    

   

 

 Revitalização de parque infantil de uma comunidade: mobilizar o comércio, empresas e poder público 

para doações de tintas, pneus e outros para confeccionar novos brinquedos. 

 

 Revitalização de uma pequena praça: mobilizar poder público, colegas da Caixa e comunidade, comércio e 

empresas para doações de insumos, flores, árvores, consertar e pintar os bancos, fazer pequenas 

plaquinhas com frases bonitas. Empresas que contribuírem com projeto, poderão colocar placa “Empresa 

Amiga da Comunidade” com nome e logomarca. 

 

 Geloteca - utilização de uma geladeira usada para fazer uma mini biblioteca numa comunidade: solicitar 

doação de geladeira usada, a particulares ou em oficinas de eletrodomésticos; solicitar doação de tinta em 
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lojas da comunidade ou cidade; promover campanha de doação de livros junto aos colegas da agência: 

envolver a comunidade e colegas da Caixa na execução da “Geloteca”. 

 

 Brinquedoteca – executar em uma escola pública, Creche ou associação de moradores da comunidade: 

mobilizar colegas para se reunirem num sábado e construir brinquedos de madeira, promover campanhas 

para os colegas doarem brinquedos conservados e limpos; construir mesinhas, banquinhos; mobilizar 

colegas para pintar, decorar etc. 

 

 Geladeira do Bem - Geladeira customizada para receber agasalhos no inverno: articular doação de 

geladeiras usadas, customizar com pinturas criativas, mobilizar colegas e comunidade para fazer as 

pinturas; promover ação de doação de agasalhos e cobertores a serem colocados na Geladeira do Bem, 

situada em pontos estratégicos para acesso das pessoas com frio. 

 

 Cidadania e Cuidados com pessoas em Situação de Rua: mobilizar colegas, comunidade, universidade, 

SESC, SESI, SENAI, escolas de cabeleireiros e promover um “Sábado de Cidadania e cuidados” com os 

moradores de rua: realizar cortes de cabelo, barba, manicure e maquiagem, montar uma arara com roupas 

para doação; convidar bandas e grupos de teatro para animar a ação; encerrar com um lanche solidário no 

meio da tarde ou um almoço no final da manhã.  

 

11- ODS – OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEIS:https://moradiaecidadania.org.br/mas-afinal-o-que-

sao-os-ods/ 

 

Florianópolis, 03 de agosto de 2021, 

 

 

Sandro Xavier  

Coordenação de SC 

 

Célia Vicente 

Gerente ADM e Gestora de Projetos 
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