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INTRODUÇÃO	

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

A	Fundação	ABH	lança	a	seleção	anual	de	projetos	como	elemento	fundamental	para	
o	 cumprimento	de	 sua	missão	de	 impulsionar	o	desenvolvimento	de	 comunidades,	
ampliando	acesso	à	oportunidades	e	à	melhoria	da	qualidade	de	vida.	

As	 organizações	 que	 se	 enquadram	 nos	 critérios	 definidos	 neste	 Edital	 poderão	
apresentar	propostas,	de	acordo	com	as	normas	estabelecidas,	entre	14	de	janeiro	de	
2019	e	31	de	janeiro	de	2019	(18h00),	impreterivelmente.	

A	gestão	do	Edital	2019	será	realizada	pelo	Instituto	Phi,	que	prestará	total	apoio	às	
propostas	apoiadas	nesta	edição.	

O	 objetivo	 da	 união	 das	 duas	 instituições	 consolidadas	 e	 com	 boa	 experiência	 no	
setor,	 Fundação	 ABH	 e	 Instituto	 Phi,	 é	 multiplicar	 os	 benefícios	 do	 edital,	
contribuindo	 de	 forma	 eficiente	 para	 o	 desenvolvimento	 social	 da	 cidade,	
especialmente	 da	 Zona	 Sul	 da	 cidade	 de	 São	 Paulo.	 Também	 contamos	 com	 a	
participação	 do	 Tony	 Marlon	 da	 Historiorama	 na	 elaboração	 deste	 edital,	 com	 o	
objetivo	de	aproximar	a	visão	e	as	necessidades	apoiadores	/	apoiados.	

OBJETIVOS,	ELEGIBILIDADE	E	ÁREA	DE	ABRANGÊNCIA	

Selecionar	 iniciativas	 que	 contribuam	 para	 o	 desenvolvimento	 local/territorial	 dos	
distritos	de	Campo	Limpo,	Capão	Redondo,	Jardim	Ângela	e	Jardim	São	Luis,	na	Zona	
Sul	 da	 cidade	 de	 São	 Paulo.	 No	 anexo	 1	 deste	 guia	 você	 encontrará	 a	 relação	 de	
bairros	de	cada	uma	das	regiões	elegíveis	a	participar	deste	edital.	

As	propostas	podem	ser	de	uma	ou	mais	 iniciativas	desses	distritos,	com	 iniciativas	
que	impactem	o	desenvolvimento	da	comunidade,	atendam	às	necessidades	básicas	
de	 sua	 população	 e	 contribuam	 para	 a	 melhoria	 da	 qualidade	 de	 vida	 de	 seus	
moradores.	É	importante	demonstrar:	

• Melhoria	da	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	
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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	envolvam	e	demonstrem	a	contrapartida	dos	
moradores	da	comunidade	serão	priorizadas.	

O	QUE	É	DESENVOLVIMENTO	LOCAL:	

O	desenvolvimento	econômico	local	ou	simplesmente	desenvolvimento	local	foi	um	
conceito	criado	por	Muhammad	Yunus,	vencedor	do	Prêmio	Nobel	da	Paz.	A	 ideia	é	
que,	 no	 desenvolvimento	 local,	 os	 atores	 da	 região	 sejam	 protagonistas	 na	
formulação	de	estratégias,	na	tomada	de	decisões	e	na	hora	de	colocá-las	em	prática.	
Ao	 promover	 a	 inclusão	 social	 e	 fortalecer	 a	 democracia,	 também	 se	 combate	 a	
pobreza.	

Na	prática,	o	conceito	leva	a	campo	cinco	dimensões:	

• a	inclusão	social;	
• o	fortalecimento	e	a	diversificação	da	economia	local;	
• a	inovação	na	gestão	pública;	
• a	proteção	ambiental	e	o	uso	racional	de	recursos	naturais;	
• e	a	mobilização	social. 

COMO	SE	TRABALHA	PELO	DESENVOLVIMENTO	LOCAL:	

O	 processo	 de	 melhoria	 da	 qualidade	 de	 vida	 das	 pessoas,	 claro,	 não	 é	 de	 curto	
prazo.	 Ele	 precisa	 ocorrer	 de	 forma	 ampla	 e	 continua	 e	 isso	 leva	 tempo.	 Existe	
também	o	fato	de	que	o	conceito	e	as	necessidades	de	desenvolvimento	variam	de	
lugar	para	lugar,	então	há	como	se	ter	uma	metodologia	muito	rígida	ou	paradigmas	
imutáveis.	

Do	 ponto	 de	 vista	 da	 organização	 da	 sociedade,	 um	 bom	 começo	 é	 implantar	
iniciativas,	 nos	 territórios	 ou	 microrregiões,	 que	 possibilitem	 a	 participação	 dos	
cidadãos,	 o	 efetivo	 controle	 da	 sociedade	 civil	 sobre	 a	 gestão	 pública	 e	 o	
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fortalecimento	 de	 grupos	 sociais	 antes	 marginalizados	 nas	 esferas	 de	 tomada	 de	
decisão.	

Possibilitar	 o	 protagonismo	 das	 pessoas	 e	 dos	 grupos	 minoritários	 passa	
necessariamente	 pelo	 oferecimento	 de	 oportunidades	 de	 educação,	 trabalho,	
moradia	 digna	 e	 saúde.	 Tudo	 isso	 sem	 tirar	 desses	 grupos	 o	 poder	 de	 ser	
protagonistas	no	processo	e	fazer	suas	próprias	escolhas.	

O	PAPEL	DAS	REDES	NO	DESENVOLVIMENTO	LOCAL:	

Nunca	é	demais	reforçar	o	papel	da	mobilização	e	da	organização	dos	atores	sociais	
da	 região	para	o	desenvolvimento	 local.		 Por	meio	das	 redes	 constituídas	por	essas	
pessoas,	 é	 que	 se	 articulam	 os	 recursos	 e	 as	 competências	 presentes	 nas	
comunidades,	assim	como	ações	de	solidariedade	local.	

Por	 isso,	 é	 importante	 desenvolver	 ferramentas	 que	 possibilitem	 a	 comunicação	
desses	atores	(desafio	muito	facilitado	atualmente	pela	tecnologia	mais	acessível)	e	a	
sua	 reunião	 em	 fóruns,	 grupos	 de	 trabalho	 e	 outras	 instâncias	 mobilizadoras	 e	
deliberativas.	

Se	quiser	conhecer	mais	sobre	desenvolvimento	local,	acesse:	https://bit.ly/2D2Pfb9 

PODERÃO	PARTICIPAR:	

• Pessoas	 jurídicas,	 não	 governamentais,	 de	 direito	 privado	 e	 sem	 fins	 lucrativos	
que	não	sejam	ligadas	a	atividades	político-partidárias	e/ou	religiosas,	presentes	
atuantes	 e	 constituídas	 nas	 regiões	 de	 Campo	 Limpo,	 Capão	 Redondo,	 Jardim	
Ângela	e	Jardim	São	Luis	(anexo	1);	

• Coletivos	e	grupos	não	formalizados	que	atuam	no	desenvolvimento	de	projetos	e	
iniciativas	que	não	sejam	 ligadas	a	atividades	político-partidárias	e/ou	religiosas,	
presentes	nos	distritos	de	Campo	Limpo,	Capão	Redondo,	Jardim	Ângela	e	Jardim	
São	 Luis,	 desde	 que	 associados	 a	 uma	 organização	 formal,	 cuja	 documentação	
comprobatória	deverá	ser	anexada	na	proposta	ou	que	possuam	uma	MEI;	

• Negócios	sociais	alinhados	às	linhas	de	apoio;	

• Organizações	com	orçamento	anual	de	até	R$	300.000,00	(trezentos	mil	reais).	
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NÃO	PODERÃO	PARTICIPAR:	

• Pessoas	físicas;	

• Instituições	cujo	projeto	tenha	objetivos	político-partidários	e	religiosos;	

• Instituições	do	Sistema	“S”;	(SENAI,	SESI,	SESC,	SESI,	SEBRAE),	que	podem,	porém,	
ser	parceiras	da	instituição	proponente;	

• Universidades	 e	 autarquias	 que	 podem,	 porém,	 ser	 parceiras	 da	 instituição	
proponente;	

• Organizações	 com	 orçamento	 anual	 maior	 que	 R$	 300.000,00	 (trezentos	 mil	
reais).	

LINHAS	DE	APOIO:	

A	Fundação	ABH	apoiará	iniciativas	nas	seguintes	linhas	estratégicas:	

• Ações	afirmativas:	raça,	gênero	e	protagonismo	jovem;	

• Economia	criativa	e	solidária;	

• Arte	e	cultura;	

• Geração	de	trabalho	e	renda;	

• Tecnologias	sociais;	

• Desenvolvimento	comunitário	e	institucional;	

• Direitos	humanos,	justiça	social	e	cidadania;	

• Comunicação	comunitária	e	acesso	às	tecnologias	digitais;	

• Educação	afirmativa;	

• Desenvolvimento	socioambiental/meio	ambiente;	

• Esporte	e	saúde;	

• Habitação.	

Baixa	prioridade	será	dada	para	propostas	que	foquem	em:	

• Proteção	animal;	

• Construção	ou	desenvolvimento	de	estrutura	física;	

• Aquisição	de	propriedade.	
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CONSIDERAÇÕES	BÁSICAS:	

É	 fundamental	 que	 as	 propostas	 apresentem	 claramente	 um	 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;	

• Atue	em	rede	com	outras	organizações	do	território;	

• Seja	pioneira,	 criando	novas	 ideias	e	atuando	como	catalisadora	para	mudanças	
positivas	e	transformação	social	no	território;	

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

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

RECURSOS	PARA	ESTE	EDITAL	

Para	 este	 edital	 a	 Fundação	 ABH	 aportará	 até	 um	 total	 de	 $	 160.000,00	 (cento	 e	
sessenta	 mil	 reais).	 O	 objetivo	 é	 apoiar	 o	 máximo	 de	 iniciativas	 nesses	 distritos	
dentro	 do	 orçamento	 do	 edital.	 A	 decisão	 do	 valor	 do	 aporte	 ficará	 a	 critério	
exclusivo	da	Fundação	ABH.	

APORTE	DE	RECURSOS:	

Os	 recursos	 destinados	 às	 entidades	 selecionadas	 serão	 distribuídos	 da	 seguinte	
forma:	

• 6	 parcelas	 de	 igual	 valor,	 sendo	 a	 primeira	 na	 assinatura	 do	 termo	 de	
compromisso	 e	 as	 seguintes	 a	 cada	 2	meses	mediante	 entrega	 do	 relatório	 de	
monitoramento	e	avaliação.	



	
	

 

8 

PROCEDIMENTO	PARA	SUBMETER	PROPOSTAS	

QUANDO	ENVIAR	AS	PROPOSTAS:	

• O	período	para	recebimento	das	propostas	vai	de	14	de	janeiro	até	às	18h00	de	
31	de	janeiro	de	2019.	Propostas	recebidas	após	o	período	mencionado	não	serão	
consideradas.	

COMO	ENVIAR	AS	PROPOSTAS:	

POR	ESCRITO	
O	formulário	de	inscrição	deverá	ser	preenchido	através	do	link	
https://pt.surveymonkey.com/r/fabh2019 

• 	até	18h00	de	dia	31	de	janeiro	de	2019.	

• O	não	envio	da	documentação	 solicitada	e	a	 falta	de	 comprovação	de	qualquer	
um	 dos	 requisitos	 especificados	 neste	 edital	 implica	 a	 desclassificação	 da	
organização	no	presente	processo	seletivo.	

• Pedimos	 que	 sejam	 anexados	 nas	 perguntas	 correspondentes	 do	 formulário	
somente	 os	 documentos	 abaixo	 listados.	 Outros	 documentos	 como	 relatórios,	
fotos	e	material	de	divulgação	não	serão	considerados	nesta	etapa.	

o Cartão	CNPJ	com	data	atual	

Importante:	 Organizações	 sociais	 devem	 enviar	 a	 própria	 documentação,	 e	
coletivos	 devem	 enviar	 a	 documentação	 da	 organização	 a	 qual	 estão	
associados	ou	da	MEI.	

• A	 Fundação	 ABH	 e	 o	 Instituto	 Phi	 não	 farão	 notificação	 de	 recebimento	 de	
propostas.	O	resultado	do	processo	seletivo	será	divulgado	publicamente	em	suas	
redes	sociais	no	dia	06/fevereiro/2019.	

• Apenas	 serão	 contatadas	 individualmente	 por	 e-mail	 as	 entidades	 selecionadas	
para	receber	visita,	que	ocorrerão	entre	os	dias	11	e	15/fevereiro/2019.	

• O	 preenchimento	 do	 formulário	 de	 inscrição	 por	 parte	 das	 iniciativas	 para	
participar	 do	 processo	 seletivo	 implicará	 a	 aceitação	 de	 todas	 as	 normas	
especificadas	neste	edital.	

• Cada	 iniciativa	poderá	participar	com	apenas	uma	proposta.	O	envio	de	mais	de	
uma	proposta	 pela	mesma	 iniciativa	 implicará	 na	 eliminação	da	 participante	 do	
processo	seletivo.	
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• Nesta	 etapa	 NÃO	 SERÁ	 NECESSÁRIO	 o	 envio	 de	 um	 orçamento.	 Documentos	
adicionais	 e	 orçamento	 serão	 solicitados	 posteriormente	 somente	 às	 iniciativas	
cujas	propostas	forem	semifinalistas.	

• A	 Fundação	 ABH	 e	 o	 Instituto	 Phi	 não	 se	 responsabilizam	 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.	

• O	 formulário	 de	 inscrição	 https://pt.surveymonkey.com/r/fabh2019	 deve	 ser	
preenchido	 de	 uma	 única	 vez	 e	 submetido.	 Não	 existe	 a	 opção	 de	 salvar	
incompleto	para	preenchimento	posterior.	Recomendamos	que	a	versão	em	word	
seja	 completamente	 preenchida	 e	 somente	 então	 a	 iniciativa	 prossiga	 para	 a	
aplicação	no	 link.	Uma	vez	no	 link,	 é	 necessário	 escrever	 e	 enviar	 tudo	de	uma	
única.	

• A	sessão	do	formulário	expira	após	40	min!	Atenção!	

POR	VÍDEO	

• O	 formulário	 com	as	perguntas	que	deverão	 ser	 respondidas	no	vídeo	pode	 ser	
visto	no	link	https://pt.surveymonkey.com/r/fabh2019.	As	perguntas	que	podem	
ser	respondidas	por	vídeo	são:	pergunta	13	até	a	pergunta	22	(inclusive).	

IMPORTANTE:	 Deve-se	 anotar	 do	 formulário	 em	 todas	 as	 perguntas	 que	 serão	
respondidas	por	vídeo	a	seguinte	resposta	–	em	cada	pergunta:	RESPONDIDA	POR	
VÍDEO		

• Os	 vídeos	 deverão	 ter,	 no	máximo	 10	minutos	 de	 duração.	 Vídeos	 com	 tempo	
superior	não	serão	considerados.	

• Os	vídeos	deverão	ser	gravados	em	ambiente	livre	de	ruído.	Os	vídeos	cujo	ruído	
atrapalhe	na	compreensão	do	conteúdo	não	serão	considerados.	

• Os	vídeos	deverão	responder	a	cada	uma	das	perguntas	do	formulário	de	maneira	
separada.	Vídeos	cujas	respostas	sejam	todas	juntas	não	serão	considerados.	

• Os	vídeos	deverão	ser	postados	no	YouTube	e	o	link	inserido	no	formulário	deste	
edital	–	pergunta	23.	
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• O	não	envio	da	documentação	 solicitada	e	a	 falta	de	 comprovação	de	qualquer	
um	 dos	 requisitos	 especificados	 neste	 edital	 implica	 a	 desclassificação	 da	
organização	no	presente	processo	seletivo.	

• Pedimos	 que	 sejam	 anexados	 no	 link	 somente	 os	 documentos	 abaixo	 listados.	
Outros	 documentos	 como	 relatórios,	 fotos	 e	 material	 de	 divulgação	 não	 serão	
considerados	nesta	etapa.	

o Cartão	CNPJ	

• A	 Fundação	 ABH	 e	 o	 Instituto	 Phi	 não	 farão	 notificação	 de	 recebimento	 de	
propostas.	O	resultado	do	processo	seletivo	será	divulgado	publicamente	em	suas	
redes	sociais	no	dia	06/fevereiro/2019.	

• Apenas	 serão	 contatadas	 individualmente	 por	 e-mail	 as	 entidades	 selecionadas	
para	receber	visita,	que	ocorrerão	entre	os	dias	11	e	15/fevereiro/2019.	

• O	 preenchimento	 do	 formulário	 de	 inscrição	 por	 parte	 das	 iniciativas	 para	
participar	 do	 processo	 seletivo	 implicará	 na	 aceitação	 de	 todas	 as	 normas	
especificadas	neste	edital.	

• Cada	 iniciativa	poderá	participar	com	apenas	uma	proposta.	O	envio	de	mais	de	
uma	proposta	 pela	mesma	 iniciativa	 implicará	 na	 eliminação	da	 participante	 do	
processo	seletivo.	

• Nesta	 etapa	 NÃO	 SERÁ	 NECESSÁRIO	 o	 envio	 de	 um	 orçamento.	 Documentos	
adicionais	e	orçamento	serão	solicitados	posteriormente	somente	às	organizações	
cujas	propostas	forem	semifinalistas.	

• A	 Fundação	 ABH	 e	 o	 Instituto	 Phi	 não	 se	 responsabilizam	 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.	

CRITÉRIOS	DE	SELEÇÃO:	

As	propostas	serão	avaliadas	de	acordo	com	os	seguintes	critérios	de	seleção:	

• Adequação	da	proposta	às	normas	e	critérios	estabelecidos	no	edital;	

• Propostas	que	visem	à	implantação	de	um	modelo	de	atuação	eficaz	que	possam	
gerar	 mudanças	 institucionais	 que	 contribuam	 para	 um	 maior	 impacto	 no	
desenvolvimento	do	território;	
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• Propostas	 que	 demonstrem	 caráter	 inovador	 com	 potencial	 de	 replicação	 em	
outras	iniciativas;	

• Capacidade	técnica	e	de	gerenciamento	da	entidade;	

• Alinhamento	da	proposta	com	a	missão	da	organização	proponente;	

• Capacidade	da	organização	para	o	trabalho	em	rede	e	formação	de	parcerias;	

• Viabilidade	da	proposta	em	relação	aos	recursos	oferecidos;	

• Apresentação	de	uma	estratégia	clara	de	continuidade	do	trabalho.	

Não	serão	apoiados	propostas	focadas	exclusivamente	em:	

• Pesquisas	

• Viagens	e	congressos	

• Organização	de	eventos	

• Compra	de	materiais	e	equipamentos	

• Pagamento	de	recursos	humanos	

• Publicações	e	desenvolvimento	de	websites	

A	 seleção	 dos	 projetos	 ficará	 sob	 a	 gestão	 e	 coordenação	 do	 Instituto	 Phi,	 que	
utilizará	sua	metodologia	de	avaliação	e	acompanhamento	de	projetos	e	da	Comissão	
formada	pelos	membros	do	Conselho	e	equipe	da	Fundação	ABH.	

COMPROMISSO	DAS	ORGANIZAÇÕES:	

As	entidades	apoiadas	se	comprometem	a:	

• Ter	disponibilidade	para	atender	a	equipe	técnica	do	Instituto	Phi	e	da	Fundação	
ABH	 por	 telefone	 ou	 em	 visitas	 agendadas	 -	 e	 oferecer	 informações	 e	
documentação	adicionais	durante	o	processo	seletivo.	

• Cumprir	com	os	requisitos	do	processo	de	monitoramento:	participar	das	visitas	
agendadas	e	ter	disponibilidade	para	receber	a	equipe	técnica;	apresentar	o	plano	
de	 trabalho,	 os	 relatórios	 de	 atividades	 (parcial	 e	 final)	 e	 financeiro	 nos	 prazos	
estabelecidos	e	termo	de	compromisso	assinado	com	a	Fundação	ABH.	

• Autorizar	a	divulgação	dos	nomes	e	 informações	das	entidades	apoiadas	no	site	
da	Fundação	ABH	e	do	Instituto	Phi,	nos	materiais	institucionais	e	nos	veículos	de	
comunicação	sem	qualquer	tipo	de	pagamento	ou	remuneração.	
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• Disponibilizar	os	dados	da	conta	bancária	na	qual	será	realizada	a	doação.	A	conta	
deve	ser	de	pessoa	jurídica	em	nome	da	organização.	

• Assinar	o	termo	de	parceria	e	os	recibos	de	doação	correspondentes.	

SESSÃO	PARA	TIRAR	DÚVIDAS:	

A	Fundação	ABH	e	o	Instituto	Phi	oferecerão	assistência	às	entidades	interessadas	em	
participar	 do	 presente	 processo	 de	 seleção,	 tirando	 dúvidas	 e	 respondendo	 a	
consultas	 sobre	 o	 Edital	 e	 sobre	 o	 formulário	 de	 inscrição,	 com	 um	 encontro	
presencial	 no	dia	21/janeiro/2019	 das	 14h00	 às	 16h00	 no	 endereço:	 Rua	 Thereza	
Silveira	 de	 Almeida,	 03	 –	 CEP:	 04935-070	 –	 Jardim	 Ângela	 (Centro	 de	 Mídia	 do	
Desenrola	e	Não	Me	Enrola)	

Dúvidas	 também	podem	 ser	 enviadas	 até	 17h00	 de	 31/01/2019	 através	 do	 e-mail:	
contato@fundacaoabh.org.br.	

ETAPAS	DO	PROCESSO	SELETIVO:	

O	processo	seletivo	deste	edital	será	realizado	em	6	etapas:	

• Inscrição	

• Pré-seleção	

• Visitas	

• Pitch	

• Oficina	orçamento	colaborativo	

• Aprovação	final	

1. INSCRIÇÃO	

• Os	projetos	 inscritos	serão	triados	pela	equipe	da	Fundação	ABH	e	 Instituto	Phi,	
será	verificado	o	atendimento	às	solicitações	do	processo	seletivo	no	que	tange	à	
elegibilidade.	

2. PRÉ-SELEÇÃO	

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

o A	relevância	da	proposta;	
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o A	viabilidade	de	execução	(clareza	dos	objetivos	propostos,	adequação	da	
temática	e	abrangência);	

o O	impacto	que	a	proposta	terá	no	território.	

• 20	propostas	serão	selecionadas	para	visitação.	O	anuncio	das	selecionadas	para	
visitação	será	dia	06	de	fevereiro	nas	mídias	sócias	da	Fundação	ABH.	Somente	as	
selecionadas	 serão	 contatadas	 por	 e-mail	 entre	 os	 dias	 7	 e	 8	 de	 fevereiro	 para	
agendamento	da	visita.	

3. VISITAS	

• As	 organizações	 serão	 visitadas	 para	 melhor	 entendimento	 da	 proposta,	 da	
liderança,	do	contexto	e	do	território.	O	objetivo	é	dialogar	com	as	organizações	
proponentes	sobre	os	aspectos	operacionais	da	proposta	e	a	capacidade	técnica	
dos	envolvidos	na	execução	do	plano	de	ação,	os	orçamentos	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.	

• As	 propostas	 que	 melhor	 preencherem	 os	 requisitos	 estabelecidos	 serão	
convidadas	a	participar	do	pitch!	O	anúncio	das	selecionadas	ocorrerá	no	dia	20	
de	fevereiro	de	2019	e	será	publicado	nas	redes	sociais	e	comunicado	por	e-mail	
para	as	iniciativas	aprovadas.	

• Nesta	 etapa	 poderemos	 pedir	 outros	 documentos	 como	 relatórios,	 fotos	 e	
material	de	divulgação,	ata	de	 constituição	da	organização	e	última	atualização,	
estatuto	social,	entre	outros.	

4. PITCH	

• O	 pitch	 consiste	 em	 uma	 apresentação	 onde	 cada	 organização	 terá	 5	 minutos	
para	apresentar	sua	proposta	à	banca	avaliadora.	

• Após	 a	 apresentação	de	 cada	 iniciativa,	 a	 banca	 avaliadora	 terá	 3	minutos	para	
fazer	perguntas	e	esclarecer	pontos	ou	aprofundar	aspectos.	

• As	apresentações	deverão	explicar	de	maneira	clara:	

o Um	breve	histórico	da	organização;	

o A	proposta;	

o Quais	outros	atores	locais	estarão	envolvidos	na	execução;	

o Como	a	proposta	impactará	o	desenvolvimento	do	território;	

o Como	o	impacto	será	mensurado;	
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o A	 banca	 avaliadora	 será	 composta	 de	 membros	 da	 equipe	 da	 Fundação	
ABH,	 do	 Instituto	 Phi,	 de	 doadores	 e	 parceiros	 e	 de	 atores	 dos	 distritos	
contemplados	neste	edital.	

• As	 10	 propostas	 que	 melhor	 preencherem	 os	 requisitos	 e	 critérios	 estipulados	
serão	convidadas	para	a	oficina	de	orçamento	colaborativo.	

• O	anúncio	das	iniciativas	selecionadas	para	a	oficina	ocorrerá	no	dia	01	de	março.	
Somente	as	propostas	selecionadas	serão	contatadas	por	e-mail.	

5. OFICINA	ORÇAMENTO	COLABORATIVO	

• A	 elaboração	 dos	 orçamentos	 será	 em	 dois	 encontros	 nos	 dias	 11	 e	
18/março/2019	respectivamente,	durante	todo	o	dia;	

• Nesses	encontros	serão	feitas	reflexões	sobre	o	que	deve	compor	o	orçamento	de	
uma	proposta	e	maneiras	criativas	de	fazê-lo.	

• Nessas	oficinas	também	serão	pensados	aprofundadas	as	atividades	esperadas	e	
o	cronograma	de	trabalho	planejado.	

• Após	 o	 término,	 a	 Fundação	 ABH	 e	 o	 Instituto	 Phi	 definirão	 quais	 organizações	
receberão	apoio	de	qual	será	o	valor	de	cada	apoio.	Em	caso	de	impasse,	atores	
da	comunidade	que	não	participaram	do	processo	seletivo	farão	suas	observações	
para	que	se	chegue	a	uma	decisão	final;	

• Somente	 iniciativas	 que	 cumprirem	 todas	 as	 etapas	 do	 processo	 serão	
consideradas	para	a	aprovação	final.	

6. APROVAÇÃO	FINAL	

• Os	 aprovados	 finais	 serão	 anunciados	 dia	 19	 de	 março	 nas	 redes	 sociais	 da	
Fundação	ABH	e	somente	os	aprovados	contatados	por	e-mail	e/ou	telefone;	

• As	iniciativas	que	tiverem	suas	propostas	aprovadas	firmarão	um	contrato	com	a	
Fundação	ABH;	

• Os	 recursos	 previstos	 serão	 concedidos	 às	 iniciativas	 após	 o	 recebimento	 do	
contrato	preenchido	e	assinado,	assim	como	te	todos	os	documentos	solicitados,	
sendo	 liberadas	as	 respectivas	parcelas	nos	prazos	e	valores	a	 serem	acordados	
pelas	partes	e	em	atenção	aos	objetivos	da	proposta.	

PRAZO	DE	EXECUÇÃO:	

• O	prazo	para	execução	da	proposta	deverá	ser	de	até	12	(doze)	meses,	podendo	
ser	prorrogado	conforme	particularidades	que	serão	verificadas	e	acordadas	entre	
a	as	partes,	firmando	um	adendo	ao	contrato.	



	

	
	

 

15 

CALENDÁRIO	E	PRAZOS:	

	
ETAPA	 DATA	

1	–	INSCRIÇÃO	 14	a	31	de	janeiro	de	2019	
2	–	PRÉ	SELEÇÃO	 06	de	fevereiro	de	2019	
3	–	VISITAS	 11	a	15	de	fevereiro	de	2019	
3.1	–	ANÚNCIO	DOS	APROVADOS	PARA	O	PITCH	 20	de	fevereiro	de	2019	
4	–	PITCH	 27	de	fevereiro	de	2019	
4.1	–	ANÚNCIO	DOS	APROVADOS		PARA	A	OFICINA	 01	de	março	de	2019	

5	–	OFICINA	ORÇAMENTO	COLABORATIVO	 11	e	18	de	março	2019	

6	–	APROVAÇÃO	FINAL	 19	de	março	de	2019	

INÍCIO	DOS	APORTES	 1	de	abril	de	2019	
	

ACOMPANHAMENTO	E	AVALIAÇÃO:	

• O	Instituto	Phi	fará	o	acompanhamento	da	proposta	por	meio	de	contatos	via	e-
mail	e	telefônicos,	assim	como	visitas	para	verificar	o	cumprimento	dos	objetivos,	
andamento	 das	 ações,	 monitoramento,	 avaliação,	 elaboração	 de	 relatórios	
internos	 e	 fotos	 para	 evidenciar	 a	 execução.	 Formulários	 de	 monitoramento	 e	
avaliação	também	serão	encaminhados	às	iniciativas	para	preenchimento.	

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	 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	e	do	Instituto	Phi.	Não	serão	aceitos	recursos	
ou	qualquer	forma	de	insurgência	contra	as	decisões	que	vierem	a	negar	apoio	a	
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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.	

• Todas	 as	 controvérsias	 decorrentes	 dos	 termos	 deste	 Edital	 deverão	 ser	
solucionadas	mediante	discussão	amigável.	Caso	tal	condição	não	seja	alcançada,	
o	 Foro	 do	 Edital	 é	 o	 Foro	 Central	 da	 Cidade	 de	 São	 Paulo,	 com	 exclusão	 de	
qualquer	outro,	por	mais	privilegiado	que	seja.	
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ANEXOS	

Anexo	1	
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CAMPO	LIMPO	
Campo	Limpo	
Capelinha	
Chácara	Nossa	Senhora	do	Bom	Conselho	
Conjunto	Habitacional	Monet	
Conjunto	Residencial	Morumbi	
Horto	do	Ipé	
Jardim	Ana	Maria	
Jardim	Bom	Refúgio	
Jardim	Campo	Limpo	
Jardim	Catanduva	
Jardim	Dorly	
Jardim	Eledy	
Jardim	Elisa	
Jardim	Elisabeth	
Jardim	Evana	
Jardim	Faria	Lima	
Jardim	Helga	
Jardim	Ingá	
Jardim	Iracema	
Jardim	Itamarati	
Jardim	Jamaica	
Jardim	Laranjal	
Jardim	Leônidas	Moreira	
Jardim	Luzitânia	
Jardim	Maria	Sampaio	
Jardim	Maria	Tereza	
Jardim	Maria	Virginia	
Jardim	Martinica	
Jardim	Mitsutani	
Jardim	Nadir	
Jardim	Nelma	
Jardim	Novo	Oriente	
Jardim	Olinda	
Jardim	Paris	
Jardim	Piracuamã	
Jardim	Pirajussara	
Jardim	Prestes	Maia	
Jardim	Rebouças	
Jardim	Roni	
Jardim	Rosana	
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Jardim	Samara	
Jardim	Santa	Efigênia	
Jardim	São	Januário	
Jardim	São	Mateus	
Jardim	Taboão	
Jardim	Tereza	Rosa	
Jardim	Umarizal	
Jardim	Umuarama	Jardim	Vale	das	Virtudes	
Morumbi	do	Sul	
Parque	Arariba	
Parque	Esmeralda	
Parque	Ipé	
Parque	Mirassol	
Parque	Regina	
Pirajussara	
Vila	Alteza	
Vila	América	
Vila	Anália	
Vila	Carioca	
Vila	Ernesto	
Vila	Ferreirinha	
Vila	Franca	
Vila	Nossa	Senhora	Aparecida	
Vila	Nova	Pirajussara	
Vila	Olga	
Vila	Pirajussara	
Vila	Rica	
	
CAPÃO	REDONDO	
Capão	Redondo	
Cidade	Auxiliadora	
Cohab	Valo	Velho	
Conjunto	Habitacional	Adventista	
Conjunto	Habitacional	Feitiço	da	Vila	
Conjunto	Habitacional	Jardim	São	Bento	
Conjunto	Habitacional	Monet	
Conjunto	Habitacional	Parque	Fernanda	
Conjunto	Residencial	Vanguarda	
Estância	Pirajussara	
Jardim	Albano	
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Jardim	Alvorada	
Jardim	Amália	
Jardim	Ana	
Jardim	Analícia	
Jardim	Atlântico	
Jardim	Aurélio	
Jardim	Avenida	
Jardim	Boa	Esperança	
Jardim	Campo	de	Fora	
Jardim	Capão	Redondo	
Jardim	Clarice	
Jardim	Comercial	
Jardim	das	Rosas	
Jardim	Dinah	
Jardim	do	Colégio	
Jardim	do	Pastor	
Jardim	Dom	José	
Jardim	Eledy	
Jardim	Emília	
Jardim	Ester	
Jardim	Fernandes	
Jardim	Fraternidade	
Jardim	Germânia	
Jardim	Gismar	
Jardim	Iae	
Jardim	Ibirapuera	
Jardim	Imbé	
Jardim	Ipé	
Jardim	Irapiranga	
Jardim	Irene	
Jardim	Itaoca	
Jardim	Jangadeiro	
Jardim	Jerivá	
Jardim	Lídia	
Jardim	Lilah	
Jardim	Luzitânia	
Jardim	Macedônia	
Jardim	Madalena	
Jardim	Maraca	
Jardim	Marcelo	
Jardim	Marciano	
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Jardim	Mariane	
Jardim	Mirante	
Jardim	Modelo	
Jardim	Nova	Germânia	
Jardim	Piracema	
Jardim	Remo	
Jardim	Sagrado	Coração	De	Jesus	
Jardim	Sandra	
Jardim	São	Bento	
Jardim	São	José	
Jardim	São	Judas	Tadeu	
Jardim	São	Vitor	
Jardim	Soraia	
Jardim	Três	Estrelas	
Jardim	Vale	Das	Virtudes	
Jardim	Valquíria	
Jardim	Vanda	
Jardim	Vaz	De	Lima	
Jardim	Viana	
Jardim	Vista	Linda	
Parque	Aliança	
Parque	Cristina	
Parque	do	Engenho	
Parque	Fernanda	
Parque	Independência	
Parque	Maria	Helena	
Parque	Residencial	Bandeirantes	
Parque	Residencial	Vera	Cruz	
Parque	Rondon	
Parque	Santana	
Parque	Sônia	
Valo	Velho	
Vila	Cecy	Madureira	
Vila	Clélia	
Vila	Fazzione	
Vila	Maringá	
Vila	Monte	Alegre	
Vila	Santa	Maria	
Vila	Santa	Terezinha	
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JARDIM	ANGELA	
Alto	da	Riviera	
Bairro	Cumbica	
Balneário	Dom	Carlos	
Baronesa	
Chácara	Armond	
Chácara	Bandeirantes	
Chácara	Florida	
Chácara	São	Judas	
Chácara	Sonho	Azul	
Cidade	Ipava	
Conjunto	Habitacional	Paranapanema	
Estancia	Mirim	
Estancia	Tangara	
Jardim	Alexandrina	Pereira	
Jardim	Alto	da	Riviera	
Jardim	Ana	
Jardim	Angela	
Jardim	Antonieta	
Jardim	Aracati	
Jardim	Boa	Esperança	
Jardim	Caiçara	
Jardim	Capela	
Jardim	Célia	
Jardim	Clarice	
Jardim	Coimbra	
Jardim	Copacabana	
Jardim	Dionísio	
Jardim	Dos	Reis	
Jardim	Ester	
Jardim	Fraternidade	
Jardim	Fugiara	
Jardim	Guarujá	
Jardim	Herculano	
Jardim	Ibirapuera	
Jardim	Imbé	
Jardim	Jangadeiro	
Jardim	Kagoara	
Jardim	Maria	Alice	
Jardim	Maria	Isabel	
Jardim	Mariane	
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Jardim	Marquesa	
Jardim	Nakamura	
Jardim	Planalto	
Jardim	Ranieri	
Jardim	Recreio	
Jardim	Remo	
Jardim	Rosa	Maria	
Jardim	Sagrado	Coração	de	Jesus	
Jardim	Santa	Margarida	
Jardim	Santa	Zélia	
Jardim	São	Joao	
Jardim	São	Jose	
Jardim	São	Lourenço	
Jardim	São	Manoel	
Jardim	Solange	
Jardim	Sônia	Regina	
Jardim	Soraia	
Jardim	Tamoio	
Jardim	Três	Estrelas	
Jardim	Tupi	
Jardim	Turquesa	
Jardim	União	
Jardim	Vale	Verde	
Jardim	Vanda	
Jardim	Vera	Cruz	
Jardim	Viana	
M'boi	Mirim	
Miami	Paulista/Cidade	
Morro	do	Índio	
Parque	Amélia	
Parque	Boulogne	
Parque	Cristina	
Parque	do	Lago	
Parque	Independência	
Parque	Nova	Esperança	
Parque	Novo	Santo	Amaro	
Parque	Santa	Barbara	
Parque	Santo	Amaro	
Parque	Universitário	Espírita	
Sapato	Branco	
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Vila	Bela	Vista	
Vila	Bom	Jardim	
Vila	Calu	
Vila	Damasceno	
Vila	Dom	Jose	
Vila	Gilda	
Vila	Guiomar	
Vila	Jaci	
Vila	Nagib	
Vila	Remo	
Vila	Santa	Lécia	
Vila	Santo	Amaro	
Vila	São	Jose	
	
JARDIM	SÃO	LUIS	
Chácara	Santana	
Chácara	Três	Caravelas	
Chácara	Vista	Alegre	
Cidade	Fim	de	Semana	
Conjunto	Habitacional	Jardim	São	Luis	1	
Conjunto	Habitacional	Jardim	São	Luis	2	
Conjunto	Promorar	São	Luis	
Conjunto	Residencial	Oscarlina	
Copacabana	
Guarapiranga	
Itupu	
Jardim	Alfredo	
Jardim	Bandeirante	
Jardim	Boa	Vista	
Jardim	Brasília	
Jardim	Capelinha	
Jardim	Casa	Blanca	
Jardim	Celeste	
Jardim	Cris	
Jardim	Cristália	
Jardim	da	Felicidade	
Jardim	das	Flores	
Jardim	Dimar	
Jardim	Diomar	
Jardim	Dulce	
Jardim	Duprat	
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Jardim	Ely	
Jardim	Ester	
Jardim	Florida	Paulista	
Jardim	Guaporé	
Jardim	Guarujá	
Jardim	Ibirapuera	
Jardim	Jobar	
Jardim	Klein	
Jardim	Laranjal	
Jardim	Letícia	
Jardim	Lido	
Jardim	Lilia	
Jardim	Maria	Isabel	
Jardim	Marquesa	
Jardim	Mazza	
Jardim	Mirante	
Jardim	Monte	Azul	
Jardim	Nagib	Salem	
Jardim	Nair	
Jardim	Neide	
Jardim	Nelma	
Jardim	Nossa	Senhora	do	Carmo	
Jardim	Novo	Santo	Amaro	
Jardim	Oliveira	
Jardim	Riviera	
Jardim	Sandra	
Jardim	Santa	Cecília	
Jardim	Santa	Gertrudes	
Jardim	Santa	Josefina	
Jardim	Santa	Tereza	
Jardim	São	Francisco	
Jardim	São	João	
Jardim	São	Joaquim	
Jardim	São	Luis	
Jardim	Sônia	Marly	
Jardim	Souza	
Jardim	Tamoio	
Jardim	Tapera	
Jardim	Tomas	
Jardim	Três	Marias	
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Jardim	Tupã	
Jardim	Universal	
Jardim	Vale	da	Ribeira	
Jardim	Vanda	
Jardim	Vaz	de	Lima	
Jardim	Vergueiro	
Jardim	Viana	
Parque	Alves	de	Lima	
Parque	Claudia	
Parque	Europa	
Parque	Figueira	Grande	
Parque	Japão	
Parque	Paiolzinho	
Parque	Said	Murad	
Parque	Santa	Edwiges	
Parque	Santo	Antonio	
Penhinha	
Praia	Azul	
Praia	Da	Lagoa	
Recanto	Paragon	
Recanto	Santo	Antonio	
Riviera	Paulista	
Vila	Antonieta	
Vila	Brasil	
Vila	Damasceno	
Vila	das	Belezas	
Vila	Leo	
Vila	Maracanã	
Vila	Nova	das	Belezas	
Vila	Olga	
Vila	Palmira	
Vila	Prel	
Vila	São	Luis	
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