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Programa VAI TEC - Edição especial
com foco no setor de games

EDITAL

Estão abertas as inscrições para o processo de seleção do
Programa de Valorização de Iniciativas Tecnológicas - VAI
TEC de 2022, em sua edição especial focada no setor de
games.
A iniciativa visa estimular e apoiar, por meio de aporte
financeiro e por meio de programa de aceleração, o
desenvolvimento de empreendimentos inovadores que
utilizem tecnologia como parte essencial do modelo de
negócios, em especial aqueles ligados à Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC), desenvolvidas por jovens
de baixa renda e de regiões menos privilegiadas da cidade de
São Paulo.
As inscrições acontecem por meio do preenchimento do
formulário on-line disponível na página do Programa VAI
TEC, no site da Agência São Paulo de Desenvolvimento ADE SAMPA. As instruções para submissão das propostas
estão descritas no Edital.
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3° Edital de Sustentabilidade
- Statkraft Brasil

EDITAL

A Statkraft contribui para um futuro mais sustentável
provendo energia pura há mais de um século. Os negócios
são conduzidos de maneira ética e responsável, agregando
valor para as comunidades onde atuam. Para maximizar a
contribuição, apoiam projetos socioambientais alinhados com
as diretrizes corporativas da Statkraft.
Cada organização poderá cadastrar apenas 1 projeto,
portanto, escolha aquele que julgar ter maior aderência com
as diretrizes da Statkraft.
O Edital visa selecionar projetos socioambientais de
organizações não governamentais que atuem nos municípios
onde temos empreendimentos em operação ou escritórios
(BA, ES, RJ, RS, SE e SC). Os projetos devem fortalecer ao
menos um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU que são priorizados pela Statkraft.
Inscrições até 02 de setembro - ACESSE AQUI

Inscrições até 31 de julho - ACESSE AQUI

Fundo de apoio para
jovens líderes

CAPACITAÇÃO

O Fundo de doação visa apoiar jovens líderes da sociedade civil
no Sul em questões climáticas, de justiça ambiental,
sustentabilidade e crescimento.
Desde 2007, todos os anos o Fundo apoia entre 15 e 18
jovens e indivíduos promissores em seu desenvolvimento
pessoal, ou seja, através de cursos, formações ou outras
atividades para melhorar as suas competências,
conhecimentos ou redes.

Plataforma de cursos gratuitos da
Conquer

CURSO

CONQUER PLUS é o streaming de cursos da Conquer com
mais de 80 possibilidades. Conteúdo direto ao ponto e
aprendizado mão na massa para você desenvolver ainda
mais suas habilidades.
Áreas de aprendizado: Gestão tática operacional;
planejamento estratégico e gestão para resultados.
Inscrições até 24 de julho - ACESSE AQUI

O auxílio disponível varia entre 2.000 e 7.000 euros.
Inscrições até 24 de agosto - ACESSE AQUI
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