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A Fundação Oswaldo Cruz, CNPJ 337810550001-35, localizada na Av Brasil 4365 – 
Rio de Janeiro/RJ, convida seus Órgãos e Unidades para apresentar projetos nas 
condições e exigências estabelecidas neste Edital. 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO 
 
Ao assumir conceitos de promoção da saúde e do desenvolvimento social, da 
difusão do conhecimento científico e tecnológico, e ainda ser um agente da 
cidadania, a FIOCRUZ se caracteriza enquanto uma instituição do Estado Brasileiro 
a serviço da vida e da democracia. 
 
A partir da missão institucional e do plano quadrienal (2005-2008), a FIOCRUZ 
produziu estudos, pesquisas e proposições no sentido de contribuir para o pleno 
papel social do Estado; o qual seja capaz de oferecer saúde, educação e 
previdência de qualidade para todos, de acordo com os princípios inscritos na 
Constituição de 1988. 
 
Este Edital visa o desenvolvimento de projetos que produzam resultados, impactos 
e mudanças qualitativas na saúde e nas condições de vida das populações em 
territórios vulnerabilizados.    
 
Os projetos devem adotar tecnologias, intensivas em participação social, e 
contribuir para ampliação da capacidade organizativa, mobilizatória e propositiva 
dos sujeitos coletivos deste processo.  
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2. OBJETO 
 
Constitui objeto do presente Edital a seleção de projetos, por período de doze 
meses, a partir da assinatura, nas seguintes linhas: 

1. Desenvolvimento equânime e sustentável nos entornos dos campi de 
Manguinhos e Mata Atlântica, reforçando as políticas sociais promovidas pelo 
PAC nesses locais;  

2. Reforço/estruturação do capital sócio-organizativo de segmentos e 
categorias sociais vulnerabilizados com finalidade de participação no SUS e 
nas políticas públicas. 

 
 

3. EIXOS DE ATUAÇÃO:  
 

3.1. Educação, Comunicação e Cultura;   
Esta área priorizará projetos que tenham a finalidade de contribuir para 
formação de cidadãos críticos e participativos, identificados com os seus 
contextos territorial, histórico e cultural, que venham a ter capacidade de 
articulação, mobilização e proposições de políticas públicas voltadas para o 
desenvolvimento sócio-comunitário.  

 
3.2. Trabalho, Renda e Solidariedade,  
Esta área priorizará projetos que desenvolvam capacidades, habilidades e 
cultura do trabalho; que estimulem potencialidades e vocações econômicas; que 
estejam inseridos em arranjos produtivos; que sejam intensivos em 
associativismo e gestão participativa; e que venham a contribuir para o 
desenvolvimento equânime e sustentável do local.   

 
3.3. Território e Saúde. 
Esta área priorizará projetos para reforçar a capacidade sócio-comunitária na 
reivindicação, na gestão participativa e no controle social das políticas públicas 
voltadas para construção de territórios saudáveis.  

 
 

4. DOS RECURSOS, ÁREAS DE ABRANGÊNCIA E VALORES DE 
PROJETOS 

 
4.1. Os projetos selecionados por meio do presente Edital serão financiados com 

recursos do Orçamento da Fiocruz no valor total de R$ 1.000.000,00 (Um 
milhão de Reais), assim distribuídos:  
4.1.1. - Cinquenta por cento (50%) para os territórios 

circunvizinhos aos campi de Manguinhos e Mata Atlântica, 
reforçando as políticas sociais promovidas pelo PAC nesses locais; 

4.1.1.1. Haverá duas faixas de apoio:  
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4.1.1.1.1. Faixa A: serão selecionados dois projetos que tenham 
valor de financiamento de até R$ 150.000,00 (Cento e 
cinqüenta mil Reais).  

4.1.1.1.2. Faixa B: serão selecionados quatro projetos que 
tenham valor de financiamento de até R$ 50.000,00 
(Cinqüenta mil Reais). 

 
4.1.2.  Cinquenta por cento (50%) para projetos não inseridos nos 

territórios citados imediatamente acima. 
 

4.1.2.1. Serão selecionados dez projetos que tenham valor de 
financiamento de até R$50.000,00 (Cinqüenta mil Reais). 

 
 

5. PROPONENTES 
 

5.1. O presente Edital considerará projetos apresentados pelas equipes da 
FIOCRUZ devidamente validados pelas Direções das Unidades; 
5.1.1. Os projetos também poderão ser desenvolvidos com a participação de 

Organizações da Sociedade Civil (OSC). 
 

 
6. DA PROPOSTA 

 
6.1.  A proposta a ser apresentada deverá utilizar como base o formulário 

especifico que se encontra na página https://intranet.fiocruz.br da FIOCRUZ 
e que também poderá ser solicitado através do e-mail 
cooperacaosocial@fiocruz.br.  
6.1.1. Os projetos conveniados com as Organizações da Sociedade Civil, 

legalmente constituídas, deverão conter os respectivos documentos 
institucionais.   Entende-se por documentos institucionais aqueles cuja 
apresentação é exigida para avaliar a capacidade jurídica e de atuação 
da instituição conveniada. 

6.1.1.1. Documentos obrigatórios: 
6.1.1.1.1. Comprovante de inscrição junto ao Cadastro Nacional de 

Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
6.1.1.1.2. Cópia do Estatuto registrado em cartório e alterações; 
6.1.1.1.3. Cópia do CPF e da carteira de Identidade do responsável 

legal da instituição; 
6.1.1.1.4. Ata de eleição e posse da diretoria da instituição ou 

equivalente que comprove a composição de seus dirigentes, 
constando vigência do mandato da atual diretoria; 

6.1.1.1.5. Histórico resumido das atividades da instituição; 
6.1.1.1.6. Demais certidões necessárias ao cadastro no SICONV -

www.convenios.gov.br . 
 

https://intranet.fiocruz.br/
mailto:cooperacaosocial@fiocruz.br
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7. DO ENVIO DA PROPOSTA 
 

7.1. A proposta deverá ser encaminhada para:  
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Prédio Carlos Augusto da Silva - 2º Andar 

Presidência - Fiocruz 
Av Brasil, 4065 – Manguinhos 

21045-361 – Rio de Janeiro/RJ. 
 

7.2. Somente serão aceitas propostas cujo registro de postagem, via Sedex, com 
data de 02 de outubro de 2009, ou entrega no endereço acima até as 17:00 
horas do mesmo dia. 

 
7.3.  A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado, contendo: 

7.3.1. Duas cópias impressas do Projeto; 
7.3.2. Uma cópia digital do projeto – gravada em DVD ou CD; 
7.3.3. Os documentos institucionais descritos no item 6.1.1, caso haja 

proposta de convênio com OSC. 
 

7.4. Não serão consideradas as propostas: 
7.4.1. Postadas fora do prazo determinado; 
7.4.2. Encaminhadas via fax; 
7.4.3. Encaminhadas por correio-eletrônico.  

 
7.5. O encaminhamento da proposta implica na prévia e integral concordância 

com as normas deste Edital. 
 
 

8. DA ANÁLISE DOS PROJETOS 
 

8.1. Os critérios para a análise dos projetos encaminhados serão: 
8.1.1. Referência territorial ou dos segmentos e categorias sociais 

envolvidos; 
8.1.2. Metodologia participativa do projeto; 
8.1.3. Plano de atividades claramente definido; 
8.1.4. Coerência do orçamento com atividades previstas no projeto; 
8.1.5. Definição de produtos e resultados adequados e coerentes com os 

objetivos. 
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9. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS 
 

9.1. A Seleção dos projetos estará sob a responsabilidade da Comissão de 
Seleção, constituída por pareceristas indicados pela Presidência da 
Fundação Oswaldo Cruz.  

 
9.2. O processo seletivo se dará em três fases distintas: 

 
9.3. ELIMINATÓRIA: Serão eliminados os projetos que não apresentem a 

documentação completa, conforme item 7.3; 
 

9.4. CLASSIFICAÇÃO: Nesta fase, a Comissão de Seleção atribuirá pontuação a 
cada projeto conforme os critérios definidos no item 8, de modo que serão 
classificados para a próxima fase os Projetos que somarem o maior número 
de pontos;  
 

9.5. APROVAÇÃO: Nesta fase, a Comissão selecionará os projetos que obtiveram 
maior pontuação em cada área de abrangência e na respectiva faixa de 
apoio, podendo compatibilizar projetos similares ou complementares. 
 

9.6. Após a seleção, a FIOCRUZ realizará uma reunião com as equipes dos 
projetos selecionados para pactuar os indicadores de processo e de 
resultados que serão monitorados e avaliados.  Os projetos aprovados serão 
inseridos no Sistema de Planejamento da FIOCRUZ. 

  
 
 

10. OS PRAZOS 
 

10.1. O presente Edital obedecerá ao seguinte cronograma: 
 

CALENDÁRIO Datas 
1 Publicação e divulgação da Edital 25 agosto 
2 Prazo final para postagem dos projetos, via 

SEDEX 
02 outubro 

3 Data limite para reunião final da Comissão de 
Seleção 

16 outubro 

4 Divulgação dos resultados  20 outubro 
5 Prazo para recurso 30 outubro 
6 Divulgação do Resultado Final 06 novembro 
7 Assinatura de Contratos 10 dezembro 
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11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
11.1. O presente Edital, o Formulário para Apresentação de Projetos, todos os 

trâmites e resultados, ficarão disponíveis dos interessados no site da 
Fiocruz, ou a quem solicitar, via correio eletrônico: 
cooperacaosocial@fiocruz.br   
 

11.2. Informações adicionais sobre o presente Edital poderão ser obtidas pelo e-
mail: cooperacaosocial@fiocruz.br  

 

mailto:cooperacaosocial@fiocruz.br
mailto:cooperacaosocial@fiocruz.br

