EDITAL Nº 001/2021
PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA
A Associação Habitat para a Humanidade torna pública a abertura de inscrição do edital para
processo de seleção de organizações locais, entidades e coletivos, para apoio a realização de
ações de disseminação da informação/ sensibilização sobre prevenção e cuidados relacionados
à contaminação por Covid-19 em comunidades de baixa renda nas cidades de Belo
Horizonte/MG, Fortaleza/CE, Recife/PE e São Paulo/SP.
1 – Do número de apoios e valores
1.1 Serão selecionadas 10 propostas no valor de R$ 1.000,00 (Um Mil reais) cada uma.
1.2 Serão contempladas preferencialmente 2 propostas por cidade e, no máximo, 1 proposta
por comunidade.
1.3 Cada ação deve impactar ao menos 1 mil pessoas com informação e sensibilização.
2 - Do cronograma
Lançamento do edital
Período de inscrições
Período de análise das propostas
Divulgação de resultados
Período para assinatura dos termos e repasse dos recursos
Período de execução das propostas
Data limite para prestação de contas

24/08 de 2021
De 24/08 a 31/08 de 2021
De 01/09 a 07/09 de 2021
08/09 de 2021
De 09/09 a 15/09 de 2021
De 15/09 a 15/10 de 2021
20/10 de 2021

3 - Das Inscrições
3.1 As inscrições estarão abertas e poderão ser realizadas, no período descrito no item 2 deste
edital;
3.2 Para concorrer ao apoio, os candidatos deverão enviar proposta via formulário google
disponível no link: https://forms.gle/fyff6ip9JF8QkYZQ9, declarando ainda conhecer e aceitar
as normas e condições exigidas neste Edital, sobre as quais não poderá alegar
desconhecimento;
3.3 A inscrição na seleção estará condicionada a apresentação dos dados da proposta no
formulário e das declarações assinaladas no mesmo.
3.4 Qualquer informação falsa ou inexata por parte do candidato e a ausência de veracidade
de qualquer documento enviado ou apresentado, implicará a perda de todos os direitos ao
Processo de Seleção, apurado que seja a qualquer época.
4– Dos requisitos obrigatórios para as propostas de Apoios
4.1 As propostas para os apoios devem necessariamente:
• Estar relacionadas com as recomendações da OMS para a prevenção e cuidados relacionados
à contaminação por Covid-19
• Estar inserida em território delimitado e conhecido, identificado como comunidade de
interesse social em uma das cidades a que se destinam este edital;

• Ser propostas por organizações comunitárias locais ou organizações sociais ou coletivos de
atuação direta e contínua no território de destino da ação proposta;
• Prever atividades que visem a disseminação de informações e sensibilização sobre prevenção
e cuidados relacionados à contaminação por Covid-19, impactando ao menos 2mil pessoas no
território;
• Apresentar forma de comprovação da disseminação da informação/ sensibilização de acordo
com as atividades propostas;


Demonstrar viabilidade financeira (apresentar orçamento das atividades compatível com o
valor do edital)

5 - Dos Critérios Classificatórios para as propostas de Apoios
• Quantidade de atores envolvidos na implementação da iniciativa;
• Nível de contribuição da iniciativa para a disseminação de informações e sensibilização sobre
prevenção e cuidados relacionados à contaminação por Covid-19
• Potencial de impacto da iniciativa;
• Potencial de replicabilidade da iniciativa;
• Inovação.
6 – Das regras de aplicação dos recursos
5.1 A instituição selecionada para cada apoio terá que executar a proposta selecionada no
período descrito no item 2 deste edital;
5.2 A instituição selecionada deverá apresentar um plano de trabalho com previsão dos custos
reais, que deverá ser aprovado por Habitat Brasil antes da liberação dos recursos.
5.3 A organização selecionada deverá obrigatoriamente assinar termo de compromisso com
Habitat Brasil e fornecer nota fiscal ou Recibo mediante repasse do apoio.
7 – Das Disposições Gerais
6.1 Apenas será possível um apoio para cada proposta/proponente através deste edital.
6.2 Outras informações de interesse do candidato poderão ser obtidas pelo e-mail
redehabitat@hph.org.br
6.3 Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção.

Habitat Brasil, 19 de agosto de 2021.

