
 

 

 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA INSTITUTO IA n° 003/2021 – Seleção de 
OSCs para o Programa de Incubação e Aceleração do III Encontro de OSCs. 

 
 

O núcleo de projetos do Instituto IA, por meio da Coordenação de Contratos e Convênios, 
no uso de suas atribuições legais, torna pública a presente chamada que regula o processo de 
seleção de OSCs para o Programa de Aceleração de OSCs do Instituto IA. 
 

1. OBJETIVO 
 

O presente Edital de chamada pública visa selecionar até 5 (cinco) OSCs, já formalizadas, 
para processo de acelereção do Programa de Aceleração de OSCs do IA. 
 

2. DAS PROPOSTAS ELEGÍVEIS 
 

2.1 A proposta deverá ser realizada por instituições privadas sem fins lucrativos que possua 
01 (um) ano de atividade comprovada; 

2.2 A instituição não poderão possuir mais de 3 anos de constituição (data de referencia do 
CNPJ);  

2.3 A OSC deve possuir sede no município de João Pessoa /PB 
2.4 Participação de pelo menos um representante da OSC no III ENCONTRO DE OSCs 

realizado no período de 02 a 05 de maio de 2022, em João Pessoa /PB e assinado uma 
das listas de presença das oficinas de capacitações ocorridas nos dias 03 e 04 de maio de 
2022; 

2.5 A OSC proponente deverá apresentar, CNPJ e as certidões negativas de debitos 
municipal, estadual, federal, trabalhista e FGTS 

 
3. DA ACELERAÇÃO 

 
Aceleração  - processo que objetiva o fortalecimento e o desenvolvimento das OSCs  por 

meio de atividades de apoio com ênfase na organização administrativa baseada nas leis e 
normas pertinentes ao terceiro setor. O período de permanência da aceleração é de até 06 (seis) 
meses. 
 

4. DAS INSCRIÇÕES 
 

4.1 A inscrição deverá ser feita via web mediante preenchimento de formulário disponível 
exclusivamente no endereço eletrônico www.institutoia.org 

4.2 O prazo para inscrição e, portanto, submissão das propostas será do dia 16 a 22 de maio 
de 2022 até às 23h00min. 

4.3 O proponente dever enviar um vídeo entre 3 (três) e 5 (cinco) minutos, com as 
especificações nos termos do Anexo I; 

4.4 A organização deve apresentar comprovação de um ano de atuação (Relatório de 
Atividades) 

4.5 A inscrição neste processo seletivo implicará na total aceitação do presente Edital. 
 

5. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROPOSTAS 
 

5.1 O processo de seleção das propostas é de responsabilidade do Instituto IA. 
5.2 A seleção das propostas será realizada por uma Comissão de Avaliação instituída pela 

equipe técnica da Empresa Plataforma 11. 



 

 

5.3 Não serão avaliadas as propostas que não se enquadrarem nos requisitos descritos no 
item 2 e/ou não apresentarem a documentação solicitada no subitem 4.1, deste Edital. 

5.4 A Comissão de Avaliação poderá contatar o proponente da proposta para esclarecer 
dúvidas se houver. 

5.5 A Comissão de Avaliação avaliará as propostas com base nos dados informados pelos 
candidatos no formulário eletrônico no momento da inscrição e nos seguintes critérios: 

 
Critérios Pontos 
1) Video de apresentação De 1 a 5 
2) Pontuação a cada dia de participação nas oficinas de capacitações do III 

Encontro de OSCs, nos dias 03 e 04 de maio de 2022 
De 1 a 2 

 
5.6 Para o critério 1 será atribuída uma pontuação entre 1 (um) a 5 (cinco) pontos, de 

acordo com a análise potencialidade; 
5.7 A nota final de cada proposta será a soma dos dois critérios; 
5.8 Havendo empate na pontuação final, será dada prioridade à proposta que obtiver a 

maior nota no critério de potencialidade. Permanecendo o empate, haverá uma segunda 
avaliação pela diretoria do Instituto IA, que dará o parecer final; 

5.9 As propostas apresentadas serão classificadas pela ordem decrescente da pontuação 
obtida na análise e selecionadas dentro do limite de vagas existentes. 

5.10 Caso não sejam classificadas a quantidade necessárias de propostas, a diretoria 
do Instituto IA se reserva ao direito de convidar projetos sociaisl para serem incubados; 

5.11 Se houver desistência ou ainda no caso de alguma proposta selecionada não se 
enquadrar juridicamente, serão chamadas as próximas propostas selecionadas, de 
acordo com a classificação. 

 
6. DOS RECURSOS 

 
6.1 Eventuais recursos contra os resultados deverão ser interpostos junto ao Instituto IA 

dentro do prazo determinado pelo cronograma. 
6.2 A apresentação do recurso deverá ser efetuada via e-mail para 

programaia@plataforma11.com.br 
6.3 O resultado final será homologado pelo Instituto IA e publicado em 

www.institutoia.org/programaia 
 

7. DOS BENEFÍCIOS OFERECIDOS À INCUBAÇÃO  DE OSC 
 

7.1 Orientação para a melhoria da gestão organizacional  
7.2 Orientação contábel e gestão financeira; 
7.3 Orientação administrativa e afins;  
7.4 Orientação para elaboração e encaminhamento de projetos para captação de recursos 

junto a agências de fomento;Orientação contábil para a abertura do CNPJ, gestão 
financeira; 

 
8. CRONOGRAMA 

 
8.1 As etapas do processo de seleção ocorrerão conforme cronograma abaixo: 

 
Data Evento 

16/05/2022 Abertura do Edital 
16 a 22/05/2021 Período de Inscrição 

mailto:programaia@plataforma11.com.br


 

 

23/05/2022 a 06/06/2022 Avaliação e Seleção das Propostas 
07/06/2022 Resultado Preliminar 
07 a 09/06/2022 Período de Recurso 
10/06/2022 Resultado Final 

 
8.2 A critério do Instituto IA e por algum motivo justificável, as datas e as ações do   

Processo de Seleção para o Programa de Incubação de OSCs do IA poderão sofrer 
alterações. Caso isso ocorra, as mudanças serão amplamente divulgadas no site do 
Instituto www.institutoia.org.br  

 
9. DOCUMENTAÇÃO 

 
9.1 Após o resultado final da seleção os candidatos serão convocados, pela empresa 

Plataforma 11, para o início do processo de incubação; 
9.2 Em caso de ausência ao chamamento de convocação a proposta será eliminada com a 

convocação da proposta subsequente; 
 

10. CONDIÇÕES GERAIS 
 

10.1 O proponente poderá ser chamado para entrevista a título de esclarecimento da 
proposta. 

10.2 As informações prestadas pelos proponentes serão tratadas como confidenciais, 
nos termos da legislação em vigor. Todos os técnicos envolvidos no processo de seleção 
deverão assinar um termo de confidencialidade em relação às informações consideradas 
confidenciais durante o processo de seleção. 

10.3 É vedado, no transcorrer do processo seletivo, incluir ou tolerar condições que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo. 

10.4 O proponente deverá acatar as regras, critérios e condições estabelecidas nesta 
chamada. 

10.5 As informações prestadas pelo proponente neste processo seletivo serão de sua 
inteira responsabilidade, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra 
a fé pública, o que acarretará sua eliminação do processo seletivo. 

10.6 O ato da inscrição implica no conhecimento integral e concordância do 
proponente com as normas e condições estabelecidas nesta chamada. 

10.7 Ao efetivar a inscrição o proponente declara que não infringe quaisquer direitos 
de propriedade Intelectual de terceiros. 

10.8 A qualquer tempo a presente chamada poderá ser alterada, revogada ou anulada, 
no todo ou em parte, sem que isso implique o direito à indenização ou à reclamação de 
qualquer natureza. 

 
11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 
Esclarecimentos e informações adicionais acerca do processo de seleção podem ser obtidos 

junto a Empresa Plataforma 11 pelo e-mail: programaia@plataforma11.com.br 
 
 

João Pessoa, 16 de maio de 2022. 
 
 

 
Maria do Socorro Ferreira de Alencar 

Presidente do Instituto IA 

http://www.institutoia.org.br/
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