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A FUNDAÇÃO ABH 

A Fundação ABH, constituída em 2014 e com intitulação de OSCIP, é uma organização não 

governamental, apartidária e laica. 

Seu propósito é impulsionar o desenvolvimento de comunidades, ampliando acesso à 

oportunidades e à melhoria da qualidade de vida. 

Apoio financeiro é dado apenas para organizações não governamentais formais que 

estejam estabelecidas e atuem em comunidades/territórios de maior vulnerabilidade, 

trabalhem de maneira colaborativa com outros atores do território e tenham um olhar e 

atuação integrado do contexto local. 

OBJETIVOS DESTE EDITAL 

Selecionar propostas de esforços colaborativos, envolvendo duas ou mais organizações do 

território, com iniciativas que impactem o desenvolvimento da comunidade e atendam às 

necessidades básicas de sua população e contribuam para a melhoria da qualidade de vida 

de seus moradores. É importante demonstrar: 

• Melhoria das qualidade de vida: 

Propostas que auxiliem os moradores da comunidade a terem suas necessidades básicas 

atendidas e que contribuam para a melhoria do bem estar social da comunidade. Projetos 

que contenham novas ideias, metodologia e/ou que contemplem um maior número de 

beneficiários serão priorizadas. 

• Promoção de colaboração entre organizações e moradores: 

Propostas que incentivem a cooperação e o trabalho conjunto entre duas ou mais 

organizações. Acreditamos na importância da cooperação para atingimento de resultados 

impactantes e duradouros. Apoiamos a troca cultural, social, intelectual e colaborativa que 

contribua para o desenvolvimento de uma mentalidade de contribuição e generosidade 

entre a população e instituições locais para contribuir com mudanças sociais. Propostas 

que envolvem e demonstrem a contrapartida dos moradores da comunidade serão 

priorizadas. 
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RECURSOS PARA ESTE EDITAL 

O valor máximo para cada proposta será de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A decisão 

do valor do aporte ficará a critério exclusivo da Fundação ABH. 

ELEGIBILIDADE E ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

Organizações não governamentais formais que estejam estabelecidas e atuem em 

comunidades/territórios de maior vulnerabilidade, trabalhem de maneira colaborativa com 

outros atores do território e tenham um olhar e atuação integrado do contexto local. 

 

Neste edital apenas contemplaremos organizações que estejam sediadas e atuem na zona 

sul da cidade de São Paulo, mais especificamente as regiões de Campo Limpo, Capão 

Redondo, Jardim Ângela e Jardim São Luiz. Não aceitaremos propostas de outras regiões. 

Será necessário comprovar a zona de atuação da proposta e sede das organizações. 

 

Não aceitaremos propostas de indivíduos, organizações privadas, políticas ou religiosas e 

organizações sociais que não sejam formal e legalmente estabelecidas. Tampouco 

aceitaremos propostas cujo objetivo seja pagamento de dívidas, construção, bolsa de 

estudos ou reabilitação. 

 

Baixa prioridade será dada para propostas que foquem em: 

• Construção ou desenvolvimento de estrutura física 

• Aquisição de propriedade 

• Pesquisa 

• Treinamento 

• Custos operacionais 

• Publicações, filmes ou vídeos. 
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CONSEIDERAÇÕES BÁSICAS 

É fundamental que as propostas apresentem claramente uma ou mais dos pontos abaixo 

mencionados: 

• Análise pragmática e realista do contexto assim como suas dificuldades e 

potencialidades; 

• Potencial de desenvolvimento futuro e sustentabilidade da proposta após o apoio da 

Fundação ABH; 

• Impacte uma parcela significativa dos moradores locais; 

• Seja pioneira, criando novas ideias e atuando como catalisadora para mudanças 

positivas e transformação social; 

• Seja diversa em termos de raça, gênero, classe social, cultural e orientação; 

• Conte com a participação dos moradores da comunidade na execução das propostas; 

• Tenha uma contrapartida de de recursos financeiros, materiais e/ou humanos do 

publico beneficiado. 

PROCEDIMENTO PARA SUBMETER PROPOSTAS 

QUANDO ENVIAR AS PROPOSTAS 

• O período para recebimento das propostas vai de 11 de Maio até às 23h59 de 10 de 

Junho de 2018. Propostas recebidas após o período mencionado não serão 

consideradas. 

COMO ENVIAR AS PROPOSTAS 

• Cada organização poderá participar com apenas uma proposta. O envio de mais de uma 

proposta pela mesma organização implicará na eliminação da participante do processo 

seletivo. 
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• Nesta etapa NÃO SERÁ NECESSÁRIO o envio de nenhum documento formal. 

Documentos adicionais serão solicitados posteriormente somente às organizações cujas 

propostas forem semifinalistas. 

• A Fundação ABH 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. Por essa razão, 

recomenda-se aos interessados que concluam suas inscrições com antecedência, 

evitando eventuais dificuldades técnicas que porventura prejudiquem ou impossibilitem 

o envio das propostas. 

• As propostas deverão ser enviadas para contato@fundacaoabh.org.br. 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO 

O processo seletivo deste edital será realizado em 4 etapas: 

• Triagem 

• Pré-seleção 

• Análise técnica 

• Aprovação 

TRIAGEM 

• Os projetos inscritos serão triados pela equipe da Fundação ABH, será verificado o 

atendimento às solicitações do processo seletivo no que tange à documentação e à 

elegibilidade. 

• Os projetos provados na triagem serão encaminhados para a comissão de seleção, 

composta por membros do conselho curador da Fundação ABH. 

PRÉ-SELEÇÃO 

• A comissão de seleção examinará o conteúdo das propostas triadas analisando os 

critérios de elegibilidade e também: 

o A relevância da proposta 
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o A viabilidade de execução (clareza dos objetivos propostos, adequação da 

temática, compatibilidade orçamentária e abrangência) 

o As propostas que avançarem nessa fase passarão a ser identificadas como 

semifinalistas. 

As semifinalistas deverão enviar os seguintes documentos: 

• Ata de constituição da organização e última atualização 

• Estatuto social 

• Cartão CNPJ com data atual 

• Certidão negativa de débitos relativos à créditos tributários federais e à dívida ativa da 

união 

• Certidão negativa de débitos trabalhistas 

• Certidão de regularidade do FGTS 

ANÁLISE TÉCNICA 

• Caberá à equipe da Fundação ABH realizar visita técnica aos semifinalistas, com o 

objetivo de dialogar com as organizações proponentes sobre os aspectos operacionais 

da proposta e a capacidade técnica dos envolvidos na execução do plano de ação, os 

orçamento apresentados assim como avaliar o impacto ambiental e social decorrente da 

realização da proposta e obter documentos complementares que subsidiem a sua 

análise e evidenciem as informações constantes na proposta enviada. 

APROVAÇÃO 

• Caberá à comissão de seleção definir as propostas que serão apoiadas, a partir dos 

pareceres da equipe da Fundação ABH; 

• As organizações que tiverem suas propostas aprovadas firmarão um contrato com a 

Fundação ABH; 
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• Os recursos previstos serão concedidos às organizações após o recebimento do 

contrato preenchido e assinado, sendo liberadas as respectivas parcelas nos prazos e 

valores a serem acordados por todas as partes e em atenção aos objetivos da proposta; 

• A Fundação ABH fará o acompanhamento da proposta com visitas para verificar o 

cumprimento dos objetivos, andamento das ações, monitoramento, avaliação, 

elaboração de relatórios internos e fotos para evidenciar a execução. 

PRAZO DE EXECUÇÃO 

• O prazo para execução da proposta deverá ser de, no mínimo 6 (seis) meses e máximo 

12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme particularidades que serão 

verificadas e acordadas entre a Fundação ABH e os proponentes, firmando um adendo 

ao contrato. 

CALENDÁRIO E PRAZOS 

	
ETAPA DATA 

Abertura do edital 11 de Maio de 2018 

Encerramento das inscrições 10 de Junho de 2018 

Divulgação dos semifinalistas 22 de Junho de 2018 

Divulgação dos aprovados 29 de Junho 2018 

Início dos repasses financeiros / execução das propostas 02 de Julho de 2018 

	

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

• O acompanhamento das propostas será feito pela equipe da Fundação ABH por meio de 

contatos via e-mail e telefônicos assim como visitas técnicas e formulário de 

monitoramento e avaliação. 

AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E MARCA 

• As organizações que participarem deste edital autorizam, desde já, a captação de 

imagens e áudios das atividades e da sua sede e instalações internas e externas por 
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meio do registro de fotografias, filmagens e áudios, com a finalidade de comporem os 

relatórios e documentos internos da proposta aprovada, assim como divulgação no site 

e redes sociais da Fundação ABH e/ou em publicações institucionais e /ou 

promocionais. 

CASOS OMISSOS E RECURSOS 

• Os casos omissos neste edital serão encaminhados para análise e decisão do conselho 

curador da Fundação ABH. Não serão aceitos recursos ou qualquer forma de 

insurgência contra as decisões que vierem a negar apoio à propostas, pois além dos 

requisites objetivos, as exigências subjetivas deverão ser observadas, considerando-se 

ainda o caráter de liberalidade da Fundação ABH em eleger as propostas classificadas 

que mais se aproximem e se identifiquem com seus objetivos. 


