
GTSC-A2030
II EDITAL DE SELEÇÃO INTERNA DE PROJETOS

RESULTADO

O GTSC-A2030 vem a público informar que recebeu um total de 12 (doze) propostas
para o II Edital de Seleção Interna de Projetos, sendo:

Nº de projetos a serem financiados 
em cada categoria de acordo com o 
edital

Nº de
propostas
recebidas

Categoria 1 (6 mil euros) 3 4

Categoria 2 (8 mil euros) 5 2

Categoria 3 (10 mil euros 4 6

Total 12 12

A ordem de colocação das propostas em cada categoria pode ser conferida no quadro
abaixo.  O  quantitativo  de  projetos  originalmente  passíveis  de  financiamento  por
categoria foi assinalado em amarelo:

Colocação Categoria 1 (6 mil euros) Categoria 2 (8 mil euros) Categoria 3 (10 mil euros)

1º lugar
Proposta nº 12 - Clímax 
Brasil

Proposta nº 02 - CEA 
(FBES) Proposta nº 04 - ActionAid

2º lugar
Proposta nº 11 - UnB 
2030

Proposta nº 07 - Instituto
Physis Proposta nº 05 - REBRAPD

3º lugar
Proposta nº 09 - Coletivo
Mangueiras - Proposta nº 06 - IEB

4º lugar

Proposta nº 08 - 
Cineclube 
Socioambiental

- Proposta nº 03 - Instituto 5 
Elementos

5º lugar - - Proposta nº 01 – FOAESP

6º lugar - - Proposta nº 10 - Casa 
Fluminense
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Considerando  que  as  propostas  nº  01  (FOAESP)  e  nº  10  (Casa  Fluminense)  foram
classificadas,  mas  resultaram  fora  do  grupo  a  ser  financiado na  categoria  em que
concorreram, e que houve apenas duas candidaturas na Categoria 02 – a qual poderia
apoiar  até 05 (cinco) projetos,  convidamos estas duas organizações  a readequarem
suas propostas para o limite de € 8 mil, a fim de viabilizar seu financiamento com os
recursos deste edital.

Caso  tenham  interesse,  pedimos  que  nos  enviem  ao  e-mail
projetoue.gt2030@gmail.com os  projetos  revisados,  acompanhados  dos  respectivos
orçamentos, até as 18h do dia 24 de novembro de 2020, para análise e deliberação
final. 

Também no sentido de contemplar o maior número de propostas, a readequação do
número de propostas a serem apoiadas permitiu a abertura de uma quarta posição de
financiamento  na  Categoria  1,  de  projetos  de  até  6  mil  euros.  Desta  maneira,  a
proposta nº 8 (Cineclube Socioambiental) será financiada.

Lembramos  que,  conforme  estabelecido  no  item  8.9  do  Edital,  para  que  haja  a
celebração  dos  contratos,  todas  as  organizações  deverão  enviar  por  via  postal  a
documentação  elencada  no  item  7.1.  A  data  máxima  para  o  recebimento  dos
documentos  é  o  dia  3  de  dezembro  de  2020,  sob  pena  de  desclassificação.  Os
envelopes devem estar endereçados da seguinte maneira:

Gestos - Soropositividade, Comunicação e Gênero 
II EDITAL DE SELEÇÃO PÚBLICA DE PROJETOS - AGENDA 2030 - a/c Ivete Xavier
Rua dos Médicis, 68 
Boa Vista 
Recife – Pernambuco 
50.070-290 

Parabenizamos a todas as organizações com propostas aprovadas e informamos que
entraremos em contato nos próximos dias para dialogar sobre eventuais ajustes que se
façam necessários.

Recife, 19 de novembro de 2020.
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