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1. APRESENTAÇÃO 

O Instituto Internacional de educação do Brasil (IEB) é uma associação 
Brasileira sem fins econômicos, sediada em Brasília, fundada em novembro de 
1998, tendo como missão fortalecer os atores sociais e o seu protagonismo na 
construção de uma sociedade justa e sustentável. Destacando-se no cenário 
nacional por dedica-se a formar e capacitar pessoas e fortalecer organizações 
nos diversos aspectos e temas relacionados ao meio ambiente, 
desenvolvimento e à sustentabilidade. 

Em todas as suas atividades o IEB adota uma abordagem baseada em 
metodologias participativas, replicáveis e integradoras, apoiando a construção 
de uma sociedade mais justa e sustentável, possuindo uma larga experiência 
na concepção de propostas formativas, construção de projetos políticos 
pedagógicos, articulação de parcerias em diferentes escalas, mobilização do 
público participantes das diferentes atividades, seja no meio urbano e rural, 
implementando ações de formação no cotidiano com a produção de materiais 
didáticos de apoio, até a sistematização da experiência vivenciada, na 
construção destes processos surgi a metodologia do forma gestão. 

No ano de 2021, é aprovado um projeto denominado; “Fortalecendo o 
Empreendedorismo Social em Juruti”, com a parceria do Instituto Alcoa, 
Instituto Internacional de Educação do Brasil – IEB e Instituto Juruti 
Sustentável – IJUS, tendo como principal questão social trabalhar as 
necessidades de fortalecimento de capital humano e instituições locais para o 
empreendedorismo social, com ações importantes a nível local que terá uma 
contribuição ao Brasil da diminuição da taxa de desemprego medindo hoje 
acima de 11%, levando a um quantitativo de 12 milhões de desempregados, 
segundo dados do IBGE em maio de 2022, as ações deste projeto busca 
trabalhar com experiências de um empreendedorismo bem específico, o 
chamado “empreendedorismo social”, onde empreendedores criam modelos 
que podem ser lucrativos, mas realizando atividades por meio de medidas 
sustentáveis, que gerem não somente renda, mas tragam melhorias em todos 
os setores de uma comunidade, a proposta é realizar esse projeto por meio 



   

 

do fortalecimento de articuladores e organizações locais, partindo de uma rede 
de articulação local. 

Para construir a proposta do formar gestão empreendimento social, 
ocorreu um diagnóstico rápido participativo tendo a necessidade de buscar 
entender como a pandemia de covid-19, impactou as iniciativas em 
desenvolvimento, ou atrasado a implementação de iniciativas, devido ao 
grande impacto econômico que as medidas adotadas, necessárias para a 
contenção da pandemia, como fechamento de comércios e serviços, causaram 
aos empreendimentos mapeados. Com algumas reuniões e oficinas com os 
representantes dos empreendimentos sociais houve início do processo de 
modelagem para a construção dos temas dos 3 ciclos do formar, no tempo 
escola, além dos 02 círculos do tempo comunidade, onde os educandos levam 
tarefas a serem desenvolvidas junto às suas comunidades e/ou coletivos, 
finalizando com uma amostra do empreendedorismo social em Juruti, a ocorrer 
próximo do Festival das Tribos, em julho de 2022.  

Como estratégia de consolidação do processo de fortalecimento das 
experiências de empreendedorismo social, teremos a aplicação de um fundo 
de pequenos projetos para os empreendimentos participantes da formação, 
de um plano de trabalho para cada experiência, tendo o reforço de assessoria 
da sala de situação em processos presenciais e em grupos virtuais com apoio 
do WhatsApp. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral:  

Promover o fortalecimento dos empreendimentos sociais, favorecendo uma 
formação continuada dos atores sociais envolvidos nas gestões dos 
empreendimentos, tendo como foco o aperfeiçoamento dos sistemas de 
gestão no campo da organização, produção e comercialização.   

 



   

 

2.2 Objetivos específicos: 

 Aperfeiçoar e aplicar os conhecimentos nos processos internos de gestão 
dos empreendimentos, fortalecendo assim as experiências nos campos de 
gestão, produção e comercialização; 

 Construir um projeto voltado ao fortalecimento dos empreendimentos 
sociais, nas áreas de organização, produção e comercialização. 

 
 Ter multiplicadores dos conhecimentos para os grupos participantes dos 

empreendimentos. 

3. PÚBLICO 

3.1 – O curso será destinado a empreendedores sociais que atuam no 
município de Juruti, sejam em grupos formais ou informais e egressos da 
Escola de Sustentabilidade de Juruti. 

3.2 – Com vista a contribuir com o fortalecimento da equidade de gênero 
buscar-se-á a paridade de gênero, para garantir, assim, a participação de 
mulheres empreendedoras sociais urbanas e rurais.  

3.3 – Com finalidade de contribuir com o fortalecimento do maior número de 
empreendimentos sociais em Juruti, será considerado para avaliação do perfil 
dos formandos da turma a apresentação de uma carta que ateste a 
participação deste como membro efetivo do empreendimento social, os 
empreendimentos que participaram das atividades do projeto terão pontos 
extras, tendo no limite de 01 carta para cada inscrição, a qual será 
contabilizada para a seleção dos educandos, juntamente com os demais 
critérios existentes na ficha de inscrição (ANEXO 01). 

3.4 – A construção de uma carta de apresentação individual do candidato (a) 
conforme anexo 01 que será uma das peças de avaliação para a formação dos 
cursando da 1° turma da forma gestão – Empreendimento social em Juruti. 



   

 

4. VAGAS 

4.1 O curso ofertará 25 (vinte e cinco) vagas entre empreendimentos sociais 
urbanos e rurais classificados conforme os critérios de pontuação. 

4.2 Critérios para proposição de inscrição: 

4.2.1. Obrigatórios: 

 Ter disponibilidade em participar de todo o processo formativo; 
 Estar em um grupo formal ou informal de um empreendimento social; 

4.2.2 Recomendados: 

 Ter atuação comprovada junto as organizações formais ou informais 
das quais fazem parte; 

4.3. Cada empreendimento social poderá ter até 3 (três), formandos 
selecionados ao final da seleção.  

4.4.  Será selecionado um cadastro de reserva de até 5 (cinco) pessoas para 
a necessidade de substituição de educandos por eventuais desistências no 
decorrer da turma. 

5. INSCRIÇÕES 

5.1. As inscrições para o curso serão realizadas por meio do preenchimento da 
Ficha de Inscrição (ANEXO 01) com os dados pessoais do candidato à vaga 
e os dados, se houver, do empreendimento social em que o candidato (a) atua 
ou a marcação no formulário que é um egresso da Escola de sustentabilidade. 

5.2. Na ficha de inscrição, no local indicado, cada candidato deverá expor sua 
expectativa e objetivos em relação ao processo do Formar Gestão dos 
Empreendimentos Sociais; 

5.2 A Ficha de Inscrição, obrigatória, devidamente preenchida e assinada, 
deverá ser entregue presencialmente no Escritório do Instituto Juruti 
Sustentável (IJUS), endereço: Av. Marechal Rondon, nº 1397, Bom Pastor, 



   

 

Juruti - PA, 68170-000, entre os dias 19/05/2022 e 23/05/2022, em dias 
úteis, entre os horários de 08:00 a 17:00. 

5.3 A carta de recomendação (se houver) (ANEXO 02), deverá ser 
entregue juntamente com a ficha de inscrição, respeitando o prazo 
estabelecido no item 5.2. 

5.4. Será necessária para a finalização da inscrição a apresentação de um 
documento oficial com foto (original e cópia), onde a cópia será retida 
junta a ficha de inscrição do candidato. 

6. COMISSÃO E PROCESSO DE SELEÇÃO 

6.1. A Comissão de Seleção será composta pelas organizações membros do 
Conselho da Escola de Sustentabilidade de Juruti, a Secretaria executiva do 
IJUS   e a assessoria Técnica do IEB, com total responsabilidade pela seleção 
dos participantes da 1ª turma do Formar Gestão dos Empreendimentos Sócias; 

6.2 A seleção será realizada através de uma análise da ficha de Inscrição, 
apresentação do candidato (item 2) e a carta de Recomendação (se 
houver) dos candidatos, buscando a qualificação das candidaturas de forma 
a atender aos critérios estabelecidos nos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 e 4.2 deste 
edital; 

6.3. Os indivíduos que participaram das atividades realizadas pelo IEB em 
parceria com o IJUS e o Instituo Alcoa no Projeto de Fortalecimento dos 
Empreendimentos Sociais em Juruti e os egressos das escolas de 
sustentabilidade terão pontuações extras conforme o quadro de pontuação 
apresentados abaixo; 

 

 

 



   

 

Quadro de pontuação: 

Item seleção  Comprovação do Item Pontos 

Ficha de inscrição  Anexo 01 todo preenchido entregue 
conforme o item 5.2 

1 

Apresentação do candidato  Apresentar carta conforme descrito com 
anexo 1 

3 

Carta de recomendação  Apresentar conforme anexo 2 2 

Participação das atividades projeto 
Fortalecimento do empreendimento 
social em Juruti. 

A lista de presença das três atividades 
realizadas de posse da comissão de 
seleção. 

2 

Egressos da turma da escola de 
sustentabilidade. 

Apresentar na inscrição a cópia do 
certificado de formação. 

2 

Total   10 

 

6.3 Caso a Comissão de Seleção julgar necessário, serão realizadas entrevistas 
com os candidatos via telefone ou presencial, apenas nos casos em que a 
primeira etapa deixar dúvidas para a conformação da turma e de empates 
entre participantes. 

7. RESULTADOS DA SELEÇÃO 

7.1 O resultado do Processo Seletivo será divulgado até o dia 24/05/2022, 
através de listagem fixada na sede do IJUS e nos meios de comunicação 
eletrônicos, seguida do contato com o candidato selecionado, por via e-mail e 
ou telefone fornecidos na ficha de inscrição; 

7.2 O candidato selecionado devera até o dia 26/05/2022 no Escritório do 
Instituto Juruti Sustentável (IJUS), endereço: Rua Marechal Rondon, nº 1397, 
Juruti - PA, 68170-000, confirmar sua participação na formação, caso este não 
se apresente automaticamente será chamado o subsequente na lista de 
classificação. 



   

 

7.2. Não haverá período para recursos do resultado final; 

7.3 Casos omissos serão apresentados diretamente a comissão de seleção. 

8. PERCURSO FORMATIVO 

8.1 O Curso será realizado com base na Alternância Pedagógica, onde os 
tempos e espaços de formação serão alternados, visando uma 
problematização da realidade e reflexão a partir dos conhecimentos técnicos-
científicos refletidos durante a realização das etapas de formação.  

8.2 O curso terá uma duração de 200 horas, composto por 03 Círculos 
Formativos presenciais (Tempo Escola) com duração de 5 dias em média, e 
02 períodos de imersão e ação na realidade (Tempo Comunidade), a ser 
realizado no seu espaço de atuação (rural ou urbano). Este último 
compreende as atividades práticas desenvolvidas pelos educandos a partir de 
um plano de ação construído nos Círculos Formativos. 

8.3 A formação será realizada em um processo continuado com atores sócios 
envolvidos na gestão dos empreendimentos sociais, visando promover o 
fortalecimento dos empreendimentos sociais por meio do aperfeiçoamento dos 
seus Sistemas de Gestão nos Campos da Organização, Produção e ou serviços 
e Comercialização.   

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO  

Círculo 01 – Processos de organização do 
Empreendimento Social  

CH 

Tempo Escola 40 
Tempo Comunidade - (rural ou urbano) 40 
Círculo 02 – Métodos de Produção e ou serviços    CH 
Tempo Escola 40 
Tempo Comunidade - (rural ou urbano) 40 
Círculo 03 – Comercialização de Produtos e ou serviços   CH 
Tempo Escola 40 
Amostra do empreendedorismo social em Juruti  
Encerramento e Certificação   

TOTAL DE CARGA HORÁRIA  200 



   

 

 

10. AVALIAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

10.1 O processo de avaliação será permanente e processual, buscará refletir 
sobre o conjunto das atividades desenvolvidas durante a Formação. Os (as) 
educando (as) deverão obter frequência mínima de 75% nas atividades de 
formação para serem certificados.  

10.2. Os educandos (as) terão de construir um plano de trabalho referente ao 
uma ação de seu empreendimento que terá um de 1 fundo de pequenos 
projetos por empreendimento social a partir do segundo ciclo de formação. 

10.3. Estrutura de acompanhamento composta pelo IEB, Secretaria executiva 
do IJUS, Conselho da escola de sustentabilidade e dois representantes da 
turma, com a função de acompanhar a formação, avaliando e propondo 
melhorias. 

10.4. Os educandos que obtiverem avaliação positiva em todas as etapas e 
cumprirem todas as atividades previstas serão certificados pelo IEB. 

11. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO  

Atividade Data 
Período de Inscrição 19/05/2022 a 23/05/2022 
Resultado Final de Seleção 24/05/2022 
Confirmação participação na Forma Gestão  26/05/2022 
1º Circulo Formativo  30/05 a 03/06 de 2022 
1º Tempo Comunidade  06/06 a 10/06 de 2022 
2º Circulo Formativo 20 a 24/06 de 2022 
2º Tempo Comunidade 27/06 a 01/07 de 2022 
3º Circulo Formativo 11 a 15/07 de 2022 
Amostra do empreendedorismo social em 
Juruti 

25 a 27/07 de 2022 

Encerramento e Certificação  28/07/2022 

 



   

 

12. DAS DESPESAS DO CURSO 

12.1 O curso será inteiramente gratuito; 

12.2. As despesas referentes ao material dos participantes serão custeadas 
pelo IEB. 

12.3. Os gastos com logística para participação dos educandos do meio rural, 
serão de responsabilidade do IEB, conforme planejamento prévio realizado 
entre o IEB e a secretaria executiva do IJUS. 

12.4. Os casos omissos e as situações não previstas serão resolvidos pelo 
Conselho Escolar da ESJ, juntamente com o IEB e a Executiva do IJUS. 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. Serão desligadas do curso os educandos que apresentarem, no primeiro 
círculo formativo, a ocorrência de faltas em dois períodos, sendo os mesmos 
substituídos pelos integrantes do cadastro de reserva, conforme o item 4.4, 
obedecendo a sua classificação. 

 

Juruti/PA, 18 de maio de 2022. 
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