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Anexo II -  Perfil de Identificação da OSC e proposta programática (a ser completado pela 
OSC) 

 
A finalidade deste perfil é fornecer ao UNICEF as principais referências para contato em relação ao seu 
mandato, campo de trabalho, capacidades técnicas e de gestão e sua vantagem comparativa para 
atuação em conjunto com o UNICEF.  
 
As informações fornecidas neste formulário serão utilizadas para fundamentar a análise e a avaliação das 
inscrições de OSCs, em conformidade com as indicações no Convite à Manifestação de Interesse, nos 
termos da Seção 3. 
  
Preencher apenas os campos em branco, observando quando houver indicação de limites de palavras. 
Os conteúdos em itálico dentro dos campos em branco são apenas para informação e podem ser 
apagados. 

 

 

                                                      
1 Escolha entre: ONG Nacional (ONG); ONG Internacional (INGO); Instituição Acadêmica; Organização de Base Comunitária (CBO); 
Fundação; Outros (favour especificar). 

Seção 1. Informações da OSC 

1.1 Informações da 
organização 

Nome da organização  

Acrônimo  

Categoria da OSC1  

Endereço (Indicar 
endereço da sede e 
dos escritórios locais, 
com destaque para a 
cidade de 
implementação foco 
deste Convite) 

 

Número – CNPJ 
(Cópia do registro a 
ser anexada) 

 

Telefone  

Website  

1.2 Dirigente da 
Organização 

Nome, Sobrenome  

Função   

E-mail   

Telefone  

1.3 Pessoa de contato 
(se diferente do 1.2) 

Nome, Sobrenome  

Função  

E-mail  

Telefone  

Seção 2. Mandato, área de atuação, recursos humanos disponíveis e principais resultados obtidos 

2.1  Mandato da 
OSC, área em que 

Resumir o mandato da organização (incluir missão conforme Estatuto), campo de 
trabalho e cobertura geográfica (Máximo 300 palavras) 
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atua e cobertura 
geográfica. Indicar 
em que o trabalho 
da organização se 
relaciona aos 
resultados 
esperados pelo 
UNICEF. 

2.2a. Equipe disponível: administrativa/financeira/contábil (acrescentar mais linhas, se necessário) 

Nome Função Formação Tempo na organização 

    

    

    

    

2.2b. Como se 
organiza a equipe 
técnica e de 
gestão disponível?  

Indicar áreas e número de pessoas por área, função e cargo (não anexar 
currículo).  

2.3 Principais 
resultados 
alcançados ao 
longo dos últimos 5 
anos 

Resumo dos principais resultados quantitativos e qualitativos obtidos nos últimos 
cinco anos (informar data de cada resultado indicado), incluindo também 
reconhecimentos recebidos pela atuação. (Máximo 100 palavras) 
 

Seção 3. Experiência local, presença e relações com a comunidade 

3.1 Programas em 
curso  

Resumo do tipo / âmbito dos programas em curso (Máximo 200 palavras) 

3.2 Conhecimento 
do contexto local 

Resumo de presença e relações com a comunidade no local do projeto proposto 
(Máximo 100 palavras) 
 

3.3 Redes 
existentes 

Resumo de colaborações em curso com instituições nacionais, locais e 
comunitárias na área da infância e adolescência (Máximo 100 palavras) 

Seção 4. Atuação com adolescentes e conhecimento especializado 

4.1 Atuação com adolescentes 

Apresente, se possível, até 3 projetos/iniciativas implementados nos últimos 5 anos na área de 
adolescentes (atendimento direto, capacitações e/ou advocacy); 

PROJETO 1 – Descrição Tempo do projeto   

Máximo 70 palavras Território  

Alcance por faixa 
etária 
0 a 11 anos 
12 a 17 anos 
18 a 24 anos 
>24 anos 
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Parceiros  

Orçamento do 
projeto 

 

PROJETO 2 – Descrição Tempo do projeto   

Máximo 70 palavras Território  

Alcance por faixa 
etária 
0 a 11 anos 
12 a 17 anos 
18 a 24 anos 
>24 anos 

 

 

 

Parceiros  

Orçamento do 
projeto 

 

PROJETO 3 – Descrição Tempo do projeto  

Máximo 70 palavras Território  

Alcance por faixa 
etária 
0 a 11 anos 
12 a 17 anos 
18 a 24 anos 
>24 anos 

 

Parceiros  

Orçamento do 
projeto 

 

4.2 Experiência em direito 
à cidade 

Descreva a experiência da organização com a temática do direito à cidade 
(100 palavras) 

4.3 Experiência em 
proteção (enfrentamento à 
violência) 

Descreva a experiência da organização com a temática da proteção (100 
palavras) 

4.4  Experiência em 
empreendedorismo social 
 

Descreva a experiência da organização com a temática do 
empreendedorismo social (100 palavras) 

4.5 Experiência em 
educomunicação 

Descreva a experiência da organização com a temática da 
educomunicação (100 palavras) 

4.6 Comunicação Liste as principais publicações, sites ou campanhas produzidos. Informe 
canais de comunicação permanentes existentes. Não envie publicações 
em anexo ou cópias físicas aos escritórios do UNICEF. Caso o material 
não esteja disponível na internet, indique apenas o nome. 

Seção 5. Experiência de trabalho com órgãos públicos/setor privado/fundações/organizações da 
sociedade civil. Liste os cinco mais relevantes.  

Programa/Título do projeto 
Orçamento 
total (R$) 

Instituição 
parceira/ 

financiadora 

Data 
Final do 
trabalho 

Principais resultados alcançados 
(tópicos / máximo 30 palavras) 

1.      
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2.      

3.     

4.     

5.      

Seção 6. Experiência de trabalho com a ONU (liste todas as experiências atuais e anteriores).  

Programa/Título do projeto 
Orçamento 
total (R$) 

Instituição 
parceira/ 

financiadora 

Data 
Final do 
trabalho 

Principais resultados alcançados 
(tópicos / máximo 30 palavras) 

1.      

2.      

3.     

4.     

5.      

Seção 7. Capacidade de Gestão 

7.1 Orçamento 
Anual 

Dimensão do 
orçamento anual (ano 
anterior, R$) 

 

Fonte dos principais 
recursos e rendas 

 

Principais parceiros 
financiadores/doadores 

 

7.2 Monitoramento 
e avaliação de 
resultados 

Como são monitorados os resultados e impactos dos projetos e das ações da 
organização? Indique tipo de indicadores, ferramentas e, se possível, exemplos 
concretos de resultados monitorados a partir das ferramentas indicadas (200 
palavras) 
 

7.3  Outras 
informações 
demonstrando 
capacidade 
financeira 

Por exemplo, resultados de avaliações de capacidade anteriores, se disponíveis 
(tais como a micro-avaliação da ONU ou avaliação de capacidade feita por alguma 
consultoria externa) 

Seção 8. Proposta programática 

8.1 Considerando as informações disponibilizadas no convite, indique 2 atividades centrais para 
concretizar cada resultado, observando que a contribuição financeira do UNICEF para o projeto objeto 
deste Convite será de no máximo R$ 240.000,00 em cada cidade. Durante a celebração do acordo, os 
resultados, as atividades e o orçamento serão ajustados entre as partes, assim como todas as demais 
condições da parceria. Pede-se que apresentem uma estimativa de custo global por resultado. 

Resultado 1: mapa de equipamentos públicos e comunitários (em especial com atribuição/vocação 
de proteção e atendimento a adolescentes) das áreas de abrangência do projeto, considerando 
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potenciais parceiros para indicação de adolescentes, para parcerias locais na implementação e 
replicação das ações do projeto e para integração às ações territoriais dos Comitês de Prevenção a 
Homicídios de adolescentes existentes em cada cidade. 

Atividade 1  

Atividade 2  

Previsão de 
orçamento global 
para Resultado 1 

 

Resultado 2: estratégias inovadoras desenhadas, no âmbito de um plano de mobilização de 
adolescentes, para abordar, escutar, selecionar e integrar nas ações do projeto adolescentes com 
perfil de vulnerabilidade dos centros urbanos, contribuindo para o aprimoramento de conteúdos em 
desenvolvimento pelo UNICEF para ampliação da inserção de adolescentes mais vulneráveis nas 
políticas públicas. 

Atividade 1  

Atividade 2  

Previsão de 
orçamento global  
para Resultado 2 

 

Resultado 3: 70 adolescentes fortalecidos em suas competências de participação cidadã, por meio 
de, pelo menos, 04 oficinas (35 adolescentes atendidos em, pelo menos, duas oficinas), em que se 
aborde os desafios para a efetivação dos direitos da criança e do adolescente na interface com o 
direito à cidade, com a construção dos roteiros das jornadas de campo. Devem ser contemplados, em 
especial, o impacto da violência armada e da discriminação de jovens negras e negros das periferias 
na circulação pela cidade e no acesso a serviços. 

Atividade 1  

Atividade 2  

Previsão de 
orçamento global 
para Resultado 3 

 

Resultado 4: desafios para acesso e uso de espaços e equipamentos fundamentais ao 
desenvolvimento de adolescentes experimentados e sistematizados, por meio de pelo menos 6 
jornadas de campo (excursões/missões) realizadas com 70 adolescentes no total (cada adolescente 
participa de pelo menos uma jornada), visitando, pelo menos, 3 pontos de interesse das e dos 
adolescentes em cada jornada. Jornadas de campo mandatórias: circuito da proteção na cidade 
(espaços e equipamentos relevantes para a proteção de adolescentes, como Defensoria Pública, 
Delegacias Especializadas), circuito da educação para o mundo do trabalho e circuito da saúde. 

Atividade 1  

Atividade 2  

Previsão de 
orçamento global 
para Resultado 4 

 

Resultado 5: documentação em texto, vídeo e áudio feita por adolescentes (diário de bordo) durante 
as 6 jornadas de campo evidenciando de forma sensível e impactante desafios e oportunidades no 
acesso e uso desses espaços, com foco na utilização na replicação de informações no âmbito dos 
projetos a serem implementados pelas e pelos jovens e em ações de public advocacy (mídias sociais 
do UNICEF) e incidência em políticas públicas realizadas pelo UNICEF. 

Atividade 1  

Atividade 2  
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Previsão de 
orçamento global 
para Resultado 5 

 

Resultado 6: 02 intervenções/soluções para barreiras de acesso a direitos na cidade idealizadas e 
implementadas pelas e pelos adolescentes, por meio de: 
- 4 oficinas conduzidas com 70 adolescentes ao todo, sendo duas em cada território de abrangência do 
projeto (35 adolescentes atendidos em, pelo menos, duas oficinas), para co-criação de, considerando 
desafios e oportunidades identificados nas etapas anteriores do projeto. 
- Mentoria e apoio financeiro (seed money), com o registro sistemático das atividades, desafios e lições 
aprendidas. 

Atividade 1  

Atividade 2  

Previsão de 
orçamento global 
para Resultado 6 

 

Resultado 7: gestores públicos e profissionais que trabalham com mobilidade urbana e com a 
gestão de serviços essenciais a adolescentes impactados por mensagens do projeto e pressionados a 
respeito de demandas de políticas públicas levantadas pelas e pelos adolescentes, por meio de um 
seminário de culminância do projeto. Na oportunidade, devem ser compartilhados os resultados do 
projeto e demandas e mensagens produzidas pelas e pelos adolescentes, alinhados aos 
conhecimentos e dados produzidos pelo UNICEF no âmbito de seus estudos sobre pobreza 
multidimensional e sobre desigualdade territorial (indicadores da Plataforma dos Centros Urbanos). 

Atividade 1  

Atividade 2  

Previsão de 
orçamento global 
para Resultado 7 

 

Resultado 8: Gestão eficaz e eficiente do programa. Apenas para referência, os projetos incluem um 
resultado diretamente ligado à gestão, contemplando o rateio das despesas fixas da OSC, conforme 
indicado abaixo. 

Atividade 1 Participação nos custos fixos de gestão e de equipe de apoio proporcional à demanda do projeto 
(representação, planejamento, coordenação, logística, administração, finanças). 

Atividade 2 Participação nos custos fixos operacionais proporcional à demanda do projeto (espaço de escritório, 
equipamento, material de escritório, manutenção). 

Atividade 3 Participação nos custos fixos de planejamento, monitoramento, avaliação e comunicação, proporcional 
à demanda do projeto. 

Previsão de 
orçamento global 
para Resultado 8 

 

8.2 Conceitos e princípios relativos aos resultados esperados 
 

8.2a Como a instituição 
costuma realizar a 
identificação, seleção e 
vinculação de beneficiários 
para seus projetos? 

Descreva em no máximo 200 palavras. 

8.2b Como os desafios 
relacionados ao direito à 
cidade das meninas podem 

Descreva em no máximo 200 palavras. 
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ser trabalhados nessa 
iniciativa? 

8.2c Quais contribuições sua 
organização poderia agregar 
a essa iniciativa? 

Descreva em no máximo 200 palavras. 


