EDITAL
Processo Seletivo para Lideranças de Organizações da Sociedade Civil , Movimentos ou
Coletivos
Webinar: “Sensibilização em Mediação e 3º Setor”

APRESENTAÇÃO
A ONG Parceiros Voluntários, com o apoio do escritório de advocacia TozziniFreire Advogados
e da Acrópole – Câmara Privada de Mediação e Conciliação convidam você, Liderança Social,
que busca ampliar seu conhecimento sobre o tema Mediação, para participar do processo
seletivo de uma jornada composta por 05 encontros online que objetiva compartilhar saberes
sobre este tema de grande importância, uma vez que estamos vivenciando situações de conflito
e temos a oportunidade de criar espaços adequados para construir soluções cooperadas e
construtivas que atendam o anseios de todos os envolvidos.
1. OBJETO DO EDITAL
Selecionar 35 Lideranças de Organizações da Sociedade Civil, Movimentos ou Coletivos com
foco prioritário na área da Assistência Social, atuantes no território nacional, para participação
da jornada de 05 encontros online sobre o tema: “Sensibilização em Mediação e 3º Setor”

2. LOCAL DE REALIZAÇÃO
As atividades ocorrerão na modalidade remota síncrona (online), utilizando a plataforma Teams,
distribuídas em 05 encontros, ao longo dos meses de outubro e novembro.

3. DATAS
O seminário ocorrerá entre os meses de outubro e novembro das 08h30 às 10h, conforme
cronograma apresentado no item 12 deste edital.
Serão realizados 05 encontros, sendo um por semana, assim distribuídos:
1º Encontro: Panorama da Mediação e o Terceiro Setor;
2º Encontro: Comunicação Não Violenta e o Terceiro Setor;
3º Encontro: Mediação Comunitária e Mediação como Técnica de Aproximação entre Sociedade
Civil e Poder Público;
4º Encontro: Mediação Escolar e Mediação Familiar
5º Encontro: Mediação por Questões Institucionais

4. PERÍODO DE INSCRIÇÕES
De 16 de setembro a 25 de setembro de 2020 pelo link
https://pt.surveymonkey.com/r/TSZHL6K

5. INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO
5.1. Carga horária:
7 horas e 30 minutos

5.2. Público alvo:
Lideranças de Organizações da Sociedade Civil, Movimentos e Coletivos

5.3. Número de Vagas por OSC:
Cada Organização, Movimento ou Coletivo terá direito até 1 vaga para participar do webinário
“Mediação e Terceiro Setor”, de forma integral e contínua.

5.4 Certificação
Será fornecido um certificado de participação para cada participante, desde que tenha a
participação em pelo menos 04 encontros e o envio de um depoimento, por vídeo, sobre a
experiência da sua participação nesta jornada.

5.5. Conteúdo
•
•
•
•
•
•
•
•

Panorama Geral da Mediação e Terceiro Setor
Ferramentas de Mediação Consensual
Comunicação Não Violenta e Terceiro Setor
Mediação Comunitária
Mediação como Técnica de aproximação da Sociedade Civil e o Poder Público
Mediação Escolar
Mediação Familiar
Mediação de questões Institucionais

6. INSCRIÇÃO DA OSC
6.1. Critérios para a inscrição
•
•
•

Ser uma Organização da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos, Movimento ou Coletivo;
Disponibilidade e comprometimento em participar integralmente do webinário, bem como
a propagar os conteúdos para seus colaboradores;
Ter acesso à internet;

•

Assinar termo de aceite de participação integral em todos os encontros e autorização de
gravação e uso de imagem.

7. PROCESSO SELETIVO
7.1 Etapa de pré-seleção
a) Acessar a ficha de inscrição pelo link e preencher com os dados completos da Organização
e do indicado para o webinário
b) Responder as três questões inclusas na ficha de inscrição:
_qual a importância do tema mediação para o terceiro setor
_o que me motiva a participar deste webinário
_de que forma irei compartilhar este conteúdo com outras pessoas da minha organização

7.2 Etapa de seleção final
Critérios:
_Diversificação de públicos e causas
_Distribuição no território nacional
7.3 Divulgação das OSC selecionadas
O resultado será divulgado em 28 de setembro de 2020 através de publicação no site
www.parceirosvoluntarios.org.br e envio de e-mail para a organização.

8. INVESTIMENTO
A oferta deste webinário é gratuita para os participantes, incluindo a entrega de certificado
digital. Ao final dos encontros será solicitado para cada participante a gravação de um
depoimento sobre a experiência da jornada. O certificado está condicionado ao envio do
depoimento e ter pelo menos participado de 04 encontros.

9. CONFIDENCIALIDADE
A ONG Parceiros Voluntários e os Parceiros se comprometem a manter a confidencialidade das
informações e documentos fornecidos pelo participante.

10. DIREITO DE IMAGEM
O participante automaticamente autoriza a publicação e divulgação de gravações e imagens
captadas durante o curso que poderão ser utilizadas para fins de prestação de contas ao
patrocinador, disponibilização no site para a divulgação dos resultados do curso e ações de
comunicação da ONG Parceiros Voluntários.

11. DADOS PESSOAIS
A partir do preenchimento do formulário de inscrição, o participante compreende que os dados
pessoais lá inseridos (tais como nome, celular, escolaridade e cargo), bem como aqueles
eventualmente coletados ao longo dos webinares (imagem, gravação de voz e vídeo), serão
tratados pela Parceiros Voluntários especificamente para o fim de desenvolver ações (contato
com o titular, armazenamento em bancos de dados e sistemas, realização de relatórios, registro
em documentos e compartilhamento com outras empresas) relacionadas ao projeto e/ou para
o desenvolvimento de ações de marketing e peças publicitárias com objetivo de divulgar as
práticas da ONG Parceiros Voluntários e promover o voluntariado, por prazo indeterminado.
O participante poderá solicitar esclarecimentos, bem como quaisquer direitos relacionados à Lei
Geral de Proteção de Dados – LGPD, como, exemplificadamente, informação sobre o
tratamento, correção, eliminação ou acesso aos dados pessoais através do e-mail
falapv@parceirosvoluntarios.org.br.

12. CRONOGRAMA
1

Publicação do Edital

2

Inscrições

3

Divulgação das OSC selecionadas

4

Webinar

16/09
De 16 a 25/09
28/09
Entre 05/10 a 03/11*

*As datas do webinar estão sujeitas a alteração.

13. INFORMAÇÕES GERAIS
•

•
•
•

As decisões da Parceiros Voluntários, do escritório TozziniFreire Advogados e Acrópole –
Câmara Privada de Mediação e Conciliação serão soberanas e sobre elas não caberão
recursos
As situações não previstas neste Edital serão analisadas e decididas pela ONG Parceiros
Voluntários
A ficha de inscrição deverá ser preenchida integralmente e na falta de informações será
devolvida
Todo
e
qualquer
esclarecimento
poderá
ser
obtido
pelo
e-mail:
falapv@parceirosvoluntarios.org.br

