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PROCESSO SELETIVO 2018 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

A Fundação Salvador Arena (FSA), por meio da Comissão de Assistência Social, vem a público informar a 
abertura do período de recepção e análise de propostas para ingresso no Programa de Formação em 
Sustentabilidade Financeira, desenvolvido em parceria com a Mobiliza, de 31 de janeiro até as 16h00 do 
dia 23 de fevereiro de 2018. 

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO - RESUMO 

ETAPA DATA 

Abertura do Processo Seletivo e início das inscrições   31/01/2018 

Encerramento das inscrições   Até as 16h00 do dia 23/02/2018 

Divulgação das organizações aprovadas, na página eletrônica da FSA 
(www.fundacaosalvadorarena.org.br) 

16/03/2018 

Início do Programa de formação (Reunião Inicial) 02/04/2018 

 

1. SOBRE O PROGRAMA DE FORMAÇÃO EM SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA  

O Programa de Formação em Sustentabilidade Financeira visa a renovação e o fortalecimento do 
Terceiro Setor brasileiro, por meio da capacitação e formação de organizações da sociedade civil (OSCs). O 
objetivo geral do programa é ampliar a capacidade de mobilização de recursos e sustentabilidade 
financeira das organizações sociais, renovando sua forma de operar, incorporando inovação nos 
variados aspectos institucionais: programático, no modelo de financiamento e na construção de sua relação 
com a sociedade civil. 

O programa já foi realizado nos anos de 2016 e 2017 para organizações que já são parceiras da Fundação 
Salvador Arena. Pela primeira vez, o programa está sendo aberto publicamente, com o objetivo de 
ampliar a diversidade de organizações participantes.  

Serão selecionadas 13 OSCs para participarem de programa, cujas principais atividades são: 

• 01 Reunião de apresentação e introdução ao programa, com duração de 4 horas; 
• 03 Seminários presenciais de formação, com duração de 3 dias cada, totalizando 72 h/aula; 
• 03 Webinars a serem realizados após cada Seminário, totalizando 3 horas/aula; 
• 01 consultoria presencial e personalizada, com duração de 03 horas; 
• 01 consultoria virtual e personalizada com duração de 01 hora; 
• 01 trabalho de conclusão do curso: ao final das aulas e consultorias, as organizações deverão 

apresentar um pré-projeto de sustentabilidade para uma banca; 
• Premiação – Os três melhores projetos serão premiados. 

 
O conteúdo dos 3 módulos de formação é o seguinte: 

 
Seminário 1 – Inovação Social e Impacto 

• Sustentabilidade Institucional – desenvolvendo um olhar sistêmico para a sustentabilidade 
financeira e institucional; 

• Investigação Apreciativa – avaliando os recursos que já temos; 
• Design Thinking – Desenhando projetos inovadores; 
• Design de resultados – Impacto e avaliação de projetos; 
• Introdução à mobilização de recursos – desenho do plano preliminar de mobilização de recursos. 

http://www.fundacaosalvadorarena.org.br/
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Seminário 2 – Mobilização de Recursos 

• Princípios da mobilização de recursos; 
• A escolha correta das estratégias e públicos de captação de recursos – pirâmide de doações; 
• Investimento social privado e Valor Compartilhado – quais os principais pontos a serem 

considerados na atualidade quando buscamos a abordagem com empresas; 
• As leis de incentivo – panorama de todas as oportunidades existentes no Brasil; 
• Programa de captação de recursos com indivíduos – principais aspectos; 
• Inovação em captação de recursos – princípios de uma organização social conectada com o futuro; 
• Plano – ao longo do 2o. seminário, revisaremos os planos de captação de recursos de cada 

organização participante com base nas experiências que eles tiveram de implementação do plano. 
 

Seminário 3 – Comunicação e engajamento da sociedade 
• Teoria da comunicação – principais conceitos relacionados ao Terceiro Setor; 
• Público Alvo e segmentação - como selecionar os potenciais parceiros e como acompanhar o 

relacionamento com cada um deles; 
• Pesquisa de mercado – como aprofundar a compreensão dos diversos públicos em relação à 

nossa organização; 
• Posicionamento, mensagens e canais – avaliando as estratégias atuais e refazendo a forma de 

se comunicar; 
• Storytelling – criando histórias poderosas para engajar pessoas com sua organização e causa; 
• Sociedade em rede – como uma ONG pode usar o poder das redes para ampliar seu impacto e 

escala. 
 
 

2. RESPONSABILIDADES DAS ORGANIZAÇÕES PARTICIPANTES 

Para participar do Programa, a OSC interessada deve preencher o FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE 
INSCRIÇÃO e aguardar o anúncio das organizações selecionadas. As organizações que pretendem 
concorrer às vagas deverão indicar 3 pessoas da organização que participarão do programa de formação 
sem nenhum ônus financeiro. Serão responsabilidades das organizações participantes: 

a) Indicar 3 participantes para o programa de formação e garantir sua participação integral nas 
atividades previstas no item 3 deste documento (CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE 
FORMAÇÃO) 

•  2 PARTICIPANTES (pessoas da equipe), sendo 1 pessoa que tem suas atividades 
relacionadas à captação de recursos e 1 pessoa com responsabilidade gerencial/de direção. As 
duas pessoas da equipe indicadas terão que se comprometer a participar integralmente das 
atividades presenciais, além de se responsabilizarem por realizar os exercícios práticos entre os 
módulos. Como se trata de um programa de formação que impacta aspectos estratégicos da 
organização, é extremamente importante que sejam indicadas pessoas com capacidade e 
poder de influência para realizar mudanças institucionais significativas na organização.  

• 1 MENTOR (pessoa da diretoria estatutária/conselho), que será responsável por dar suporte 
institucional e oferecer mentoria aos representantes da equipe na implementação das ações. 
Além da supervisão e apoio, o mentor ainda terá responsabilidade por participar de uma reunião 
de apresentação do programa, a ser realizada no início do programa, conforme cronograma 
abaixo especificado. 

3. CURSO E INFRAESTRUTURA 100% GRATUITOS 

• Facilitadores, salas de aula, material didático, WiFi; 
• Tomada para tablets e celular; 
• Café da manhã, coffee break e almoço completo pagos pela FSA. 

 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWtvN7a8IGkhEbIKeDE0QquTQkJ_g9X_oCHoZXHAGIf5GwEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWtvN7a8IGkhEbIKeDE0QquTQkJ_g9X_oCHoZXHAGIf5GwEg/viewform
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4. CO-PARTICIPAÇÃO DO ALUNO (OSC) 

• As bebidas no almoço serão pagas à parte pelo aluno; 
• Estacionamento pago à parte pelo aluno. 

 
5. CRONOGRAMA DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO  

Segue o cronograma das principais atividades do programa de formação: 

ATIVIDADE DATA QUEM DEVE PARTICIPAR 

Reunião de Apresentação do 
Programa 02/04/2018 2 Participantes e Mentor 

Preenchimento de Diagnóstico Inicial 
  
02 a 09/04/2018 
 

2 Participantes e Mentor 

Seminário 1 (3 dias) 
24 a 26/04/2018  

(8h00 às 17h00) 

2 Participantes 

Webinar 1 (1 hora) 
02/05/2018  

(14h00 às 15h00) 

2 Participantes 

(Mentor optativo) 

Consultorias (visitas presenciais – 3 
h) 

Maio (a ser agendada reunião 
de 3 horas com cada 
organização) 

2 Participantes e Mentor 

Seminário 2 (3 dias) 
26 a 28/06/2018 

(8h00 às 17h00) 

2 Participantes 

Reuniões Virtuais 
Julho (a ser agendada 
reunião de 1 hora, por Skype, 
com organizações parceiras) 

2 Participantes 

(Mentor optativo) 

Webinar 2 (1 hora) 
24/07/2018  

(10h00 às 11h00) 

2 Participantes 

(Mentor optativo) 

Seminário 3 (3 dias) 
14 a 16/08/2018 

(8h00 às 17h00) 

2 Participantes 

Webinar 3 (1 hora) 
25/09/2018  

(14h00 às 15h00) 

2 Participantes 

(Mentor optativo) 

Atividade Final (apresentação dos 
trabalhos finais) 

23/10/2018 
(8h00 às 17h00) 

2 Participantes e Mentor 

Preenchimento de Diagnóstico Final  05 a 10/11/2018 
 

2 Participantes e Mentor 

 

 

6. TEMAS DE INTERESSE DA FSA 

O edital é aberto a Organizações da Sociedade Civil que contribuam efetivamente para a proteção, 
promoção e desenvolvimento social de parcelas da população em situação de vulnerabilidade e risco 
socioeconômico, atendendo prioritariamente às seguintes temáticas: 
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• Educação: educação infantil, educação complementar para jovens e adultos, educação especial 
para pessoas com deficiência, educação profissionalizante e educação para a cidadania, outras 
formas de educação complementar; 

• Assistência Social: proteção, amparo e/ou promoção social de parcelas da população em situação 
de carência, vulnerabilidade e risco socioeconômico e/ou pessoas ou grupos com restrição ou 
impedimento de acesso aos direitos sociais previstos na Constituição Federal Brasileira/1988;  

• Assistência Social na área da Saúde: Implantação, ampliação e/ou melhoria na oferta ou acesso 
a serviços gratuitos de promoção, proteção e recuperação da saúde.  

7. ÁREA DE ABRANGÊNCIA  

ABC PAULISTA: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão 
Pires, Rio Grande da Serra.  

SÃO PAULO: Capital. 

BAIXADA SANTISTA: Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e 
São Vicente.  
 
OUTROS MUNICÍPIOS: Barueri, Caieiras, Carapicuíba, Embu das Artes, Embu-Guaçu, Ferraz de 
Vasconcelos, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Osasco, Poá, Suzano e Taboão 
da Serra. 
 

8. INSCRIÇÕES e DOCUMENTAÇÃO  

As organizações interessadas em participar do programa de formação deverão preencher o FORMULÁRIO 
DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO, e fazer um vídeo criativo, simples e breve (máximo 3 minutos), com a 
participação de 1 a 3 participantes do programa de formação, dizendo o motivo pelo qual sua organização 
deveria ser escolhida para o programa. 

9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os critérios principais de escolha dos participantes do programa de formação serão:  

• Alinhamento com o foco e abrangência prioritária da FSA (Itens 6 e 7 deste Edital); 
• Capacidade de análise interna dos principais desafios a serem enfrentados na busca pela 

sustentabilidade institucional e financeira da organização; 
• Demonstração de condições internas que propiciem a implantação de mudanças institucionais, de forma 

inovadora e criativa; 
• Indicação de pessoas com capacidade para influenciar o ambiente interno para as mudanças 

institucionais; 
• Compromisso da Diretoria Estatutária/Conselho com a participação da organização no programa de 

formação. 
 
10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM E MARCA 

COMPULSÓRIA: As organizações que participarem deste Processo Seletivo 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 do projeto social aprovado. Esses relatórios não são divulgados, sendo úteis somente para o 
registro e evidências documentais do processo de análise para fins de auditoria.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWtvN7a8IGkhEbIKeDE0QquTQkJ_g9X_oCHoZXHAGIf5GwEg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWtvN7a8IGkhEbIKeDE0QquTQkJ_g9X_oCHoZXHAGIf5GwEg/viewform
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FACULTATIVA: As organizações que participam deste Processo Seletivo, autorizam, desde já, que as 
imagens e áudios captados na sede ou locais de execução dos projetos sejam utilizados para a divulgação 
das ações da FSA em seu site e/ou em publicações institucionais e promocionais. Para essa finalidade, a 
organização tem o direito de não aceitar tal divulgação externa, bastando para tanto, anexar junto 
aos documentos requeridos, um ofício solicitando que as imagens e áudio não sejam divulgados no site e 
nas publicações institucionais da FSA.   

Para mais informações ou esclarecimentos: 

Fundação Salvador Arena - Fone: (11) 4366-9779, dias úteis: de 2ª a 6ª feira, das 8h00 às 16h45.  

 
 
Inscrições no link:  

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE INSCRIÇÃO 
 
 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWtvN7a8IGkhEbIKeDE0QquTQkJ_g9X_oCHoZXHAGIf5GwEg/viewform

