
 
 

 

1 

 

 

          



 
 

 

2 

 

 

REGULAMENTO 
 

Sumário 

1. Apresentação 
2. Realização 
3. Quem pode participar?  
4. Categorias e escopo  
5. Inscrições  
6. Critérios de seleção  
7. Processo de seleção 
8. Divulgação dos selecionados 
9. Cronograma da Chamada  
10. Cessão de direito de imagem  
11. Propriedade intelectual  
12. Informações finais  

 

  



 
 

 

3 

 

 

1. Apresentação  

 

A Aliança para Lideranças de Impacto no Setor Público e no Terceiro Setor formada 

pela Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e República.org, 

direciona seus esforços e recursos em torno do tema de gestão de pessoas no setor 

público e no fortalecimento do terceiro setor, por acreditar que colaborar para o 

desenvolvimento de gente talentosa e comprometida contribui para a qualidade da 

prestação de serviços públicos no Brasil. 

 

Em função das consequências sanitárias e econômicas que a pandemia vem impondo 

aos brasileiros, a Aliança lança o Fundo Aliança de Apoio a Instituições que Fortalecem 

a Gestão Pública no Enfrentamento dos Impactos da Covid-19, no formato de uma 

Chamada de projetos que busca atrair:  

● Soluções (tecnologias, projetos, plataformas, ferramentas, metodologias e etc.) 

que busquem mitigar os impactos negativos da Covid-19 em governos e na 

gestão pública em geral;  

● Instituições que atuem em prol da gestão pública que ficaram economicamente 

vulneráveis em função da pandemia e têm o risco de descontinuar suas 

atividades, com suspensão parcial e ou permanente.  

 

A Chamada é voltada exclusivamente para organizações da sociedade civil (OSCs), 

negócios sociais, negócios de impacto, startups, escolas de governo que tenham 

histórico prévio com o tema da gestão pública e com o seu fortalecimento. Será 

considerado um diferencial positivo àquelas que demonstrarem atuação na aplicação 

do tema de gestão de pessoas dentro da administração pública. O Fundo Aliança 

possui um teto máximo de até R$ 1 milhão, com uma estimativa de apoiar até 5 

projetos e ou instituições, com aportes entre R$ 200 mil a R$ 350 mil para cada 

selecionado, se reservando ao direito de aumentar ou diminuir os valores e a 

quantidade de projetos e instituições a apoiar. 
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2. Realização 

A Aliança busca contribuir para a entrega de serviços públicos de qualidade à população 

e para tal acredita que a alocação de pessoas altamente capacitadas em cargos de 

liderança na gestão pública seja um dos caminhos. Para isso, investe em produção de 

conhecimento, promoção de diálogo, mobilização e engajamento por meio de 

realização de eventos e atuação em rede e da implementação de experiências práticas 

de gestão de pessoas em parceria com governos. As instituições que compõem a 

Aliança são: 

 

Fundação Brava 

Desenvolve e apoia projetos e iniciativas inovadoras e de impacto que os ajuda a 

realizar seu sonho: tornar o Brasil uma referência global em inovação! 

 

Fundação Lemann 

Acredita que um Brasil feito por todos e para todos é um Brasil em que é possível 

sonhar, realizar e chegar cada vez mais longe. Tudo isso começa pela educação 

pública de qualidade e com pessoas que querem resolver desafios sociais 

relevantes. Para resolver desafios tão grandes quanto o Brasil, precisa de gente 

de todos os cantos com talentos, trajetórias e visões diferentes. 

 

Instituto Humanize 

Nasceu com o propósito de apoiar a atuação estratégica de entidades de 

referência voltadas para o fomento das cadeias produtivas da 

sociobiodiversidade. Por meio de um esforço coletivo, inteligente e coordenado, 

o Humanize estimula, também, as ações de inovação do setor público. 

 

República.org 

Trabalha para melhorar a gestão de pessoas em governos no Brasil. Se baseia em 

dados e evidências para investir e apoiar projetos de formação, reconhecimento 

e a construção de redes de pessoas que trabalham no serviço público, 

especialmente na região fluminense. 
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3. Quem pode participar?  

Podem participar da Chamada Fundo Aliança de Apoio a Instituições que Fortalecem a 

Gestão Pública no Enfrentamento dos Impactos da Covid-19 instituições com Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas ativo junto à Receita Federal (CNPJ), sediadas em 

território nacional, caracterizadas como: 

 

● 3º Setor: Organizações da Sociedade Civil (OSCs), Cooperativas; 

● 2º Setor: Startups e outras empresas que atuem com Negócios Sociais e de 

Impacto, Institutos de Pesquisa de Mercado; 

● 1º Setor: Escolas de Governo. 

 

Serão priorizados projetos de instituições que estejam sendo impactadas na sua 

sustentabilidade financeiramente por conta da crise instalada pela pandemia e que: 

● Atuem historicamente com a pauta de gestão pública e ou gestão de pessoas 

aplicada à gestão pública;  

● Atuem junto a Secretarias e órgãos públicos; 

 

Os representantes legais e ocupantes de cargos de direção das instituições participantes 

precisam ter a inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF) ativa e não podem ter ações 

judiciais ajuizadas, que versem sobre a prática de atos ilícitos, em seu desfavor. 

 

Poderão ser solicitados a qualquer momento às instituições participantes documentos 

que comprovem o atendimento de todas as exigências previstas neste item do 

regulamento. A não apresentação pode implicar desclassificação da inscrição. 
 

3.1 Instituições que não podem participar da Chamada 

I. Empresas e instituições de caráter privado, com fins lucrativos, exceto 

Institutos de Pesquisa de Mercado, Startups, Negócios sociais e Negócios de 

Impacto; 

II. Pessoas jurídicas de direito público (federais, estaduais, municipais), exceto 

escolas de governo; 
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III. Organizações sociais empresariais, ou seja, criadas ou mantidas 

exclusivamente por empresas, fundações/associações empresariais; 

IV. Pessoas físicas que respondam isoladamente por ações do projeto;  

V. Instituições que tenham fins religiosos e ou políticos partidários; 

VI. Instituições que integram o Sistema S (Senai, Senac, Senar, Senat, Sesc, Sesi, 

Sebrae, dentre outras); 

VII. Organizações multilaterais ou organizações internacionais como a ONU, a 

OMS, o Unicef, dentre outras; 

VIII. Sindicatos; 

IX. Instituições que possuam em seu conselho pessoas expostas politicamente, 

conforme indicado no Anexo 1 deste regulamento. No caso de empresas, o 

mesmo vale para sócios e acionistas; 

X. Pessoas jurídicas que tenham em seu quadro diretivo, societário ou de 

empregados integrantes da Comissão Organizadora desta Chamada, da 

banca de avaliação, do quadro de funcionários da Aliança e das instituições 

que ela compõe – Fundação Brava, Fundação Lemann, Instituto Humanize e 

República.org, e da Neurônio Ativação de Negócios e Causas, empresa 

parceira técnica da Chamada. 

 

No entanto, é permitido que as instituições listadas sejam parceiras das instituições 

proponentes. 
 

4. Categorias1 e escopo  

A Chamada aceita projetos divididos em duas categorias: 

 

● Soluções para Mitigação dos Impactos Negativos do Covid-19  

Podem concorrer nesta categoria propostas de projetos que solicitem 

recursos para o apoio a tecnologias ou outras soluções que possam apoiar 

governos a responderem aos efeitos da Covid-19. Entre as soluções 

esperadas estão plataformas, ferramentas e metodologias, entre outras, 

que contribuam para a mitigação dos impactos negativos da Covid-19 para 

a gestão pública. 

 

 
1

 Apesar de existirem duas categorias, não há um número mínimo de projetos a serem selecionado por categoria. 
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● Fortalecimento Institucional e Saúde Financeira 

Podem concorrer nesta categoria organizações (exclusivamente do 

terceiro setor)  que solicitem recursos para o seu fortalecimento 

institucional (planejamento estratégico, estratégia de captação de 

recursos, etc.) e/ou para sua saúde financeira, por terem sido impactadas 

negativamente pelo contexto da Covid-19, correndo o risco de ter que 

encerrar suas operações completa ou parcialmente. 

 

Espera-se que os projetos já estejam em andamento ou em vias de serem 

implementados, e que o aporte financeiro desta Chamada terá o papel de viabilizar, 

ampliar e ou acelerar a execução.  Além disso, eles devem prever que suas atividades 

sejam iniciadas em até 10 dias a partir do recebimento dos recursos, com a execução 

acontecendo em um período de 3 a 6 meses, preferencialmente.    

 

Independentemente da categoria, a instituição deverá apresentar projeto cujo valor 

solicitado para execução seja entre R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e R$ 350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais). Esse valor pode ser a única fonte do projeto ou 

somado a recursos próprios ou de outros parceiros. 

 

Fica a cargo da instituição proponente buscar outras fontes de recursos financeiros para 

complementar o orçamento, caso isso se faça necessário.  

 

3.1 O que não será apoiado 

I. Projetos que visem financiar materiais físicos de qualquer natureza (por ex. 

insumos hospitalares e da construção civil); 

II. Fundos que vão repassar os recursos recebidos; 

III. Projetos não relacionados ao tema de gestão pública; 

IV. Projetos emergenciais ou de assistência social, de caráter pontual, pouco 

perene; 

V. Pesquisas acadêmicas. 
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5. Inscrições 

As inscrições para a Chamada são gratuitas e aconteciam inicialmente de 24 de junho 

até 06 de julho de 2020, mas foram prorrogadas até ás 23h59 de 15 de julho de 2020, 

sempre pelo horário de Brasília (-3 GMT), exclusivamente por meio do preenchimento 

integral do formulário online disponível no site 

https://pt.surveymonkey.com/r/fundoalianca e consistirá em: 
 

Cadastro de dados do(a) Gestor(a) do Projeto: etapa em que serão solicitados os dados 

de contato da pessoa que representará a instituição proponente perante à Comissão 

Organizadora da Chamada. 

 

Cadastro da Instituição Proponente: etapa em que serão indicados os dados de contato 

da instituição, além de informações que ajudem a caracterizá-la perante à Comissão 

Organizadora da Chamada. 

 

Cadastro do Projeto: etapa em que o representante deverá preencher o formulário com 

informações sobre o projeto proposto, de acordo com a categoria escolhida. 

 

Cadastro do link do Vídeo: contendo um Pitch de até 3 (três) minutos apresentando os 

principais pontos do projeto proposto. Vídeos acima desse tempo não serão 

considerados na avaliação.  
 

O vídeo deverá ser fechado em arquivo com extensão .avi, .mp4, .mpeg, .wmv, publicado 

no Youtube ou salvo em um serviço de armazenamento em nuvem (como o Dropbox, 

Google Drive ou OneDrive, por exemplo). O link em que esse vídeo poderá ser acessado 

deverá ser indicado no campo apropriado do sistema de inscrição. É importante que esse 

vídeo seja disponibilizado em link público e que fique disponível ao longo de todo o ano 

de 2020. Vídeos em links privados não serão avaliados. 
 

O não preenchimento integral dos campos do formulário de inscrição, o não envio do 

link do vídeo, a não apresentação dos documentos e outras comprovações quando 

solicitados e/ou o desatendimento, total ou parcial, das exigências deste regulamento, 

https://pt.surveymonkey.com/r/fundoalianca
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constatados a qualquer tempo, em qualquer fase de seleção, implicarão 

desclassificação da inscrição. 

 

Não há limite de inscrições por instituição. No entanto, cada uma só poderá ter no 

máximo um único projeto selecionado. 

 

Para o caso de inscrições repetidas de um mesmo projeto, será considerada a inscrição 

mais recente. 
 

6. Critérios de seleção 

Os projetos apresentados pelas instituições na Chamada serão avaliados e classificados, 

independentemente da categoria, com base nos seguintes critérios:  

 

Alinhamento e Coerência com a Chamada 

Esse critério irá determinar o alinhamento que existe entre a missão, visão e 

objetivos da instituição proponente e a temática da Chamada. Por ele, será 

analisado o histórico de atuação dela relativo ao fortalecimento da gestão 

pública, sendo que ter uma atuação focada em gestão de pessoas em parceria 

com poder público será considerado um diferencial. 

 

Relevância e Impacto 

Critério que avaliará a relação entre o grau de vulnerabilidade (problemas e 

necessidades decorrentes da Covid-19), frente a capacidade de resposta expressa 

pelos resultados a serem alcançados pelos proponentes. 

 

Capacidade de Execução  

Esse critério será o responsável por avaliar se a instituição proponente apresenta 

um histórico consistente e uma relação crível entre os objetivos a serem 

alcançados e as atividades propostas, além de uma equipe técnica qualificada e 

dedicada à gestão e execução das ações, contribuindo para uma implementação 

eficaz. 
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Parcerias com o setor público  

Com esse critério espera-se verificar o grau de interlocução e articulação que a 

instituição proponente tem junto ao setor público e a capacidade de contribuir 

para a proposição e qualificação dos serviços públicos.  

 

Para os projetos da categoria Soluções para Mitigação dos Impactos Negativos do 
Covid-19 serão considerados os seguintes critérios adicionais: 
 

Inovação  
O objetivo do critério é avaliar a capacidade que as instituições têm de propor 
soluções arrojadas, distintas das já existentes, que sejam executáveis e que 
possam alcançar os resultados esperados contribuindo com os objetivos 
propostos. 
 
Potencial de Impacto em Escala 
Critério que avaliará o potencial de escala e a consequente transformação social 
que o projeto pode ter. 
 
Estágio de Maturidade da Solução 
Tem o objetivo de entender qual o grau de maturidade da solução proposta e 
principalmente se ela está pronta para ser executada em sua plenitude. 

 

 

Para os projetos da categoria Fortalecimento Institucional e Saúde Financeira serão 
considerados os seguintes critérios adicionais: 
 

Estratégia de desenvolvimento institucional 
Frente ao impacto na saúde financeira que a crise do Covid-19 causou, esse 
critério busca entender as estratégias de recuperação financeira que a instituição 
tem e quais são as suas prioridades, justificando assim o aporte solicitado. 
 
Grau de relevância do aporte para a sustentabilidade institucional 
Critério que tem o objetivo de analisar o impacto gerado pela pandemia na 
sustentabilidade financeira da instituição, a consistência do plano de 
recuperação financeira frente a isso e o quão relevante tal recuperação é para a 
sociedade.  
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7. Processo de seleção 

O processo de seleção dos projetos compreenderá as 3 fases seguintes: 

 

1ª Fase – Adequação ao regulamento 

Nesta etapa a Comissão Organizadora da Chamada analisará todos os projetos 

inscritos com o objetivo de verificar se atendem as exigências previstas em 

regulamento.  Serão excluídos da seleção os projetos que não estiverem 

adequados. 

 

2ª Fase – Avaliação Técnica 

Os projetos classificados na fase anterior serão avaliados qualitativamente por 

uma banca de especialistas, que levarão em consideração os critérios de 

avaliação, classificando até 5 melhores projetos de cada categoria, que serão 

considerados finalistas. 

 

3ª Fase – Banca de Seleção  

Somente para as instituições finalistas que chegarem a essa fase, serão 

solicitados os seguintes documentos: 

 

I. Cópia simples do comprovante de inscrição e regularidade no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (cartão do CNPJ); 

II. Cópia simples do Estatuto Social atualizado; 

III. Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

IV. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

V. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União (CND); 

VI. Certidão Negativa de Débito da Receita Estadual; 

VII. Certidão Negativa de Débito da Dívida Ativa Estadual; 

VIII. Certidão Negativa de Débito Municipal. 

IX. Certidão Negativa de tributos imobiliários (IPTU);  

X. Cadastro de Contribuinte Municipal (CCM); 
XI. Cópia simples da ata da eleição da atual diretoria da instituição, com data de 

realização e vigência da mesma;  
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XII. Declaração, em papel timbrado da Instituição, informando que não consta 

do Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) da Controladoria-

Geral da União;  

XIII. Declaração digital, em papel timbrado da Instituição, informando que não 

possui em seu conselho “pessoas expostas politicamente”. No caso de 

empresas, a declaração deverá contemplar também os sócios e acionistas.; 

XIV. Aos finalistas da categoria Fortalecimento Institucional e Saúde Financeira 

será solicitado o Relatório de Demonstrações Contábeis de 2018 e 2019 (não 

é requisito que os documentos tenham sido auditados por terceiros). 

 

Para as organizações que forem contempladas na Chamada que apresentarem 

qualquer tipo de inadimplência com suas obrigações legais, financeiras e fiscais, 

a Aliança se coloca a possibilidade de analisar caso a caso a relevância dos 

documentos pendentes, podendo dar continuidade ou não ao apoio definido. 

 

As instituições que apresentarem e estiverem com os documentos adequados, 

terão seus projetos avaliados pela Banca de Seleção, composto por integrantes 

das organizações que compõem a Aliança, tendo como base os critérios de 

avaliação apresentados neste Regulamento. Caberá a ela selecionar até 5 

projetos, independentemente da categoria, que receberão os aportes desta 

Chamada. 
 

8. Divulgação dos selecionados 

Os projetos selecionados terão seus títulos e o nome de suas instituições 

divulgados nos sites e redes sociais das instituições que compõem a Aliança, bem 

como da parceira técnica da Chamada, a Neurônio Ativação de Negócios e 

Causas. Será enviado também por e-mail um comunicado a todos os 

participantes informando o resultado. 
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9. Cronograma da Chamada 

Etapa Período 

Inscrições Prorrogadas até 15 de Julho de 2020 

Avaliação Técnica Julho de 2020 

Solicitação de Documentos Julho de 2020 

Banca de Seleção Agosto de 2020 

Divulgação dos Selecionados Agosto de 2020 

Contrato e aporte dos recursos Agosto e setembro de 2020 

Execução Setembro de 2020 a fevereiro de 2021 

OBS.: Caso seja necessário, as datas podem ser alteradas com aviso prévio. 

 

10. Cessão de direito de imagem 

As instituições inscritas na Chamada Fundo de Apoio a Instituições que Fortalecem a 

Gestão Pública no Enfrentamento dos Impactos da Covid-19 autorizam gratuitamente 

o uso de sua denominação social, dados cadastrais e institucionais, marcas e/ou sinais 

distintivos de sua titularidade; das imagens das instalações, ambientes internos e 

externos de sua sede ou filiais; das informações constantes da ficha cadastral, bem 

como qualquer informação dos projetos inscritos, para fins de divulgação e publicidade 

da Chamada. 
 

11. Propriedade intelectual 

A Aliança, ou as organizações que a compõem, não têm propriedade intelectual dos 

projetos desenvolvidos e inscritos na Chamada, exceto se tais projetos e instituições 

vierem a ter relação futura com a Aliança. Isso só acontecerá se combinado 

previamente entre as partes e de comum acordo, mediante a assinatura de contrato. 
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12. Informações finais 

Ao se inscreverem na Chamada Fundo de Apoio a Instituições que Fortalecem a 

Gestão Pública no Enfrentamento dos Impactos da Covid-19, as instituições 

participantes e seus representantes concordam inteiramente com as condições deste 

regulamento e autorizam a utilização e guarda pela Aliança dos dados fornecidos no 

momento da inscrição, para fins não comerciais relacionados à Chamada por até 5 

(cinco) anos. 

  

Os dados fornecidos no momento da inscrição poderão também ser utilizados pela 

Comissão Organizadora da Chamada Fundo de Apoio a Instituições que Fortalecem a 

Gestão Pública no Enfrentamento dos Impactos da Covid-19 com o objetivo de 

compartilhar outras oportunidades relacionadas a terceiro setor, gestão de pessoas, 

gestão pública, empreendedorismo social e estarão sob os cuidados da Aliança para 

esse fim por até 5 (cinco) anos. 

 

Suspeitas de conduta antiética na elaboração dos projetos, bem como de desrespeito a 

este regulamento serão analisadas e julgadas pela Comissão Organizadora e podem 

resultar na desclassificação do participante. 

 

Cada organização e seus representantes perante a Chamada são responsáveis pela 

veracidade e integridade das informações fornecidas, bem como pela autenticidade das 

iniciativas inscritas.  

 

A Chamada Fundo de Apoio a Instituições que Fortalecem a Gestão Pública no 

Enfrentamento dos Impactos da Covid-19 é uma ação de incentivo promovida pela  

Aliança e não vinculada à sorte ou subordinada à aquisição de qualquer produto ou ao 

uso de qualquer serviço ou pagamento adicional por parte do participante, bem como 

não destinada à distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda e portanto, não 

está sujeita à Lei n° 5.768/71, regulamentada pelo Decreto n° 70.951/72. 
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A intenção de participação nesta Chamada implica na total aceitação dos termos e 

critérios estabelecidos por este. Além disso, não é previsto retornos relativos às 

avaliações de qualquer projeto. 

 

As decisões tomadas durante as fases do processo de seleção, bem como as decisões da 

Chamada serão soberanas e irrecorríveis, não cabendo aos participantes qualquer 

contestação a tais decisões, bem como dos seus resultados. 

 

As situações não previstas nesta Chamada deverão ser decididas pela Comissão 

Organizadora da Chamada Fundo de Apoio a Instituições que Fortalecem a Gestão 

Pública no Enfrentamento dos Impactos da Covid-19. 

 

Para o caso de dúvidas, comentários ou sugestões, envie um e-mail para: 

fundoalianca@neuronio.com.br  

 

 

 

  

mailto:chamadafeic19@neuronio.com.br
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ANEXO 1 
 

1. Consideram-se pessoas expostas politicamente: 

I. Detentores de mandatos eletivos dos Poderes Executivo e Legislativo da União; 
II. Ocupantes de cargo, no Poder Executivo da União, de: 

a. Ministro de Estado ou equiparado; 
b. Natureza Especial ou equivalente; 
c. Presidente, vice-presidente e diretor, ou equivalentes, de entidades da 

administração pública indireta; e 
d. Grupo Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, ou equivalente; 

III. Membros do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais Regionais 
Federais, do Trabalho e Eleitorais; 

IV. Procurador-Geral da República, o Procurador-Geral do Trabalho, o Procurador-Geral da 
Justiça Militar e os Procuradores-Gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal; 

V. Membros do Tribunal de Contas da União e o Procurador-Geral do Ministério Público junto 
ao Tribunal de Contas da União; 

VI. Presidentes e tesoureiros nacionais, ou equivalentes, de partidos políticos; 
VII. Governadores e secretários de Estado e do Distrito Federal, os Deputados Estaduais e 

Distritais, os presidentes, ou equivalentes, de entidades da administração pública indireta 
estadual e distrital e os presidentes de Tribunais de Justiça, Militares, de Contas ou 
equivalente de Estado e do Distrito Federal; 

VIII. Prefeitos, Vereadores, Presidentes de Tribunais de Contas ou equivalentes dos Municípios. 
 

2. Também são consideradas pessoas expostas politicamente aquelas que, no exterior, sejam: 

I. Chefes de estado ou de governo; 
II. Políticos de escalões superiores; 

III. Ocupantes de cargos governamentais de escalões superiores; 
IV. Oficiais generais e membros de escalões superiores do poder judiciário; 
V. Executivos de escalões superiores de empresas públicas; ou 

VI. Dirigentes de partidos políticos. 
 

3. Também são consideradas pessoas expostas politicamente os dirigentes de escalões superiores de 

entidades de direito internacional público ou privado. 

 

A condição de pessoa exposta politicamente perdura até cinco anos contados da data em que a 

pessoa deixou de se enquadrar nos itens 1, 2 e 3. 

 
Fonte: Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF 

http://fazenda.gov.br/orgaos/coaf/legislacao-e-normas/normas-coaf/resolucao-no-29-de-7-de-dezembro-de-2017-1  
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