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Prêmio Dia de Doar Kids 2020 Escolas

EDITAL

Inspirado nos 7 princípios do Dia de Doar Kids, vem aí o Prêmio Dia de Doar Kids 2020 ESCOLAS. A ideia
é aproximar as escolas de iniciativas que promovam a gentileza e a generosidade criando uma vivência
concreta e prática em tempos de pandemia de COVID-19.
O objetivo do Prêmio é reconhecer campanhas de mobilização generosas e solidárias envolvendo as
escolas de todo o país, gerando integração entre professores, alunos, suas famílias e a comunidade onde
as escolas estão inseridas dentro do contexto da mobilização social que culminará no Dia de Doar: 1º de
dezembro de 2020.
Inscrições até 15/12/20.
Todas as informações AQUI.

Prêmio SuperAção

EDITAL

A Agência do Bem, no intuito de reconhecer o
esforço das organizações sociais ao longo da
pandemia de COVID 19, frente aos impactos
econômicos e sociais que assolaram o terceiro
setor e comunidades de baixa renda em todo
país, lança o prêmio SuperAção 2020.
Serão selecionadas seis organizações sociais
do Rio de Janeiro e São Paulo para receber o
prêmio de R$1.000,00 (mil reais), cada, além da
menção honrosa a duas ações realizadas para
combater ou minimizar os impactos da COVID
19 em comunidades de baixa renda.
Clique AQUI para mais informações..

Programa de Capacitação
EY EMPODERA

EDITAL

A EY, em parceria com o EY Institute (EYI), criam
o programa EYEMPODERA, destinado a
pessoas que, por inúmeras razões, tiveram
acesso limitado em suas condições para
educação e desenvolvimento profissional.
São eletivos para participar do programa:
✔ Renda familiar de até R$ 3.145,00.
✔ Cursar a partir do terceiro semestre do
bacharelado ou até um ano de formado/a.
✔ Interesse na carreira de
auditoria/consultoria.
✔ Gostar de desafios diários em um ambiente
dinâmico e multicultural.
Informações: AQUI.
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Estão abertas as inscrições
para o processo seletivo para
o Ambev VOA 2021

EDITAL

O Programa VOA nasceu a partir do sonho
de unir as pessoas por um mundo melhor.
Na prática, isso será feito compartilhando
os conhecimentos de gestão da Ambev e
usando seu corpo de voluntários junto a
organizações que trabalham para gerar
oportunidades para pessoas em situação de
vulnerabilidade social. E, para isso, foi
criado um curso voltado para organizações
sociais que buscam melhorar a sua gestão e
os seus resultados e, assim, garantir o
impacto positivo por meio da sua atuação.
Inscrições até o dia 15/12/20
Todas as informações AQUI.

Edital de Fortalecimento
Institucional

EDITAL

O Instituto Unibanco, alinhado com sua
missão de contribuir com a melhoria da
educação pública, lança edital de fomento
voltado para o fortalecimento institucional
de organizações da sociedade civil.
Serão apoiadas financeiramente 30
organizações comprometidas com a
garantia do direito à educação, que
desenvolvam projetos e iniciativas
conectados com a aprendizagem, a redução
das desigualdades e a construção de uma
escola pública inclusiva, democrática e de
qualidade.
Inscrições até 15/11/20
Outras informações: AQUI

Produzido pelo departamento de Projetos Sociais do Instituto da Criança - Rua Faro, 80 - Anexo 2º and. Jd. Botânico - Rio de Janeiro - RJ | (21) 2239-9555

www.institutodacrianca.org.br

