AVISO PÚBLICO APOIO A PROJETOS SOCIAS 2017

CRITÉRIOS E CONDIÇÕES
Todos os projetos serão analisados seguindo os critérios e condições estabelecidos neste
aviso público (inclusive certidões fiscais, tributárias, Inss, FGTS, Trabalhistas, Portal da
Transparência etc).
A seleção será realizada de acordo com os critérios e ranking da pontuação abaixo,
considerando-se que cada item terá uma graduação do cálculo de notas (entre 0 a 10) e pesos
variando de 1 a 3:
CRITÉRIOS
Menor valor da hora permanência de cada beneficiário no projeto (1)
Atingir o maior número de beneficiários no projeto
Maior tempo de permanência do beneficiário no projeto
Clareza e qualidade da descrição e do funcionamento do projeto
Viabilidade Técnica do projeto, qualidade do plano de trabalho e do
plano financeiro (descrição, etapas e detalhamento, adequação
financeira e sustentabilidade)
Benefícios que o projeto oferece aos beneficiários
Possuir caráter social inclusivo
Ações complementares de formação cidadã, socialização, apoio
psicológico, práticas de lazer
Oferta de alimentação para os beneficiários
Potencial de Replicação para outras localidades
Nível de organização / experiência da entidade proponente
lmpacto social do projeto para o público envolvido e comunidade em que
está inserido
Contempla ações/atividades relacionadas a pelo menos dois dos seguintes
itens: Meio Ambiente, Tecnologia social, Convivência com o Semiárido,
Promoção da Cidadania, Artes e Cultura.
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(1)Ex.: Se um beneficiário fica 2 h p/ dia num projeto, 3 x na semana; projeto de 40 semanas (10 meses) = 240 hs
p cada beneficiário no ano X 100 beneficiários = 24.000 hs carga horária total projeto. Se o valor total projeto é R$
60.000,00 / 24.000 = R$ 2,50 valor da hora de permanência.

Requisitos e Condições:
Estar localizado na área de atuação do Banco do Nordeste
Público de baixa renda
Em caso de empate, terão como prioridade o apoio de projetos de entidades privadas de
cunho social
Uma Entidade Proponente só receberá apoio por uma das linhas: FIA, Idoso, Esporte,
Pronon, Pronas.
Distribuição dos projetos (busca contemplar todos estados área atuação do banco, desde
que o projeto tenha uma nota média mínima de 6,0)
Cada projeto será analisado por um colegiado, que fará registro de notas/pesos e depois

será feito o somatório e uma média ponderada (nota variando de 0 a 10 para cada item).
É indispensável o preenchimento dos campos: Carga horária semanal e quantidade de
semanas por ano para cada beneficiário do projeto.
A entidade proponente deve estar com a situação fiscal e tributária regular, apresentando
as certidões requeridas no edital.
Documento que comprove experiência, de pelo menos 2 anos, da entidade proponente
(executora) na execução de projetos de atendimento ao público de baixa renda.
Em projetos do Esporte e da Saúde, caso não haja recebimento de projetos ou os projetos
apresentados, com base neste edital, não se enquadrem e/ou atinjam o volume de recursos
disponíveis previstos nesta publicação, o Banco do Nordeste poderá se articular diretamente
com o Ministério do Esporte ou Ministério da Saúde, objetivando obter uma lista de novos
projetos, fazer a seleção, avaliação e classificação de projetos aprovados pelo ministério e
publicados em seu site, os quais serão analisados e ranqueados com base nos critérios
estabelecidos nos editais.
Este Aviso Público e os editais de projetos sociais 2017 do Banco do Nordeste poderão ser
suspensos ou cancelados, a qualquer tempo, no todo ou em parte, no caso de superveniência
de fatores conjunturais e econômicos, por decisão judicial, determinação de órgão de
controle ou por decisão motivada do Banco do Nordeste, sem que isso implique à indenização
ou reclamação de qualquer natureza.

Fortaleza CE, 13/dez/2017

