
EDITAL PROJETO JUVENTUDES 2023

ANEXO 6

MATERIAL TIRA-DÚVIDAS

Juventudes, este material vai ajudar você e/ou o seu coletivo no processo de inscrição no Edital Projeto 

JuventudES.

O material tira-dúvidas é um roteiro com o passo a passo para o envio do projeto e suas ideias! 

PASSO 1 

Ler o edital, item por item e ficar atento ao prazo de inscrição (serão aceitas inscrições até às 18 horas 

da segunda-feira, dia 27 de Fevereiro de 2023).

Você será a(o) proponente do projeto? 

EM QUAL VAGA FARÁ SUA INSCRIÇÃO?

No formulário, você indicará uma das opções que seguem:  

VAGAS GERAIS VAGAS PRIORITÁRIAS (IASES/SEJUS) 

Você precisa ter entre
15 anos (completos no dia 14 de março de 

2023) e 24 anos 

Você precisa ter entre
15 anos (completos no dia 14 de março de 

2023) e 24 anos

Jovens residentes nas cidades do Espírito 
Santo,  Aracruz, Colatina, Cariacica, 

Cachoeiro de Itapemirim, Guarapari, 
Linhares, São Mateus, Serra , Vila Velha e 

Vitória

Jovens em cumprimento de medida 
socioeducativa nas unidades do IASES e/ou 

em cumprimento da pena no sistema 
prisional da SEJUS



PASSO 2 
 VAGAS GERAIS 

PASSO 2 
VAGAS PRIORITÁRIAS (IASES/SEJUS) 

Atenção! Imprimir os anexos e 
usar internet nos CRJ's

Veja o que você vai precisar  fazer  Separar, 
digitalizar e organizar:

● Separar  DOCUMENTO que contenha  RG e 

CPF  da(o) jovem proponente e da(o) 

segunda(o) jovem que será proponente 

suplente - 
 
Digitalizar e salvar em 
01 único PDF

● Baixar o Anexo 1 - Das vagas 

prioritárias (IASES/SEJUS), uma(um) técnica(a) 

de referência e/ou inspetor deve preencher e 

assinar Digitalizar e salvar em 
PDF

Organizar os documentos digitais 
para anexar no Formulário de 

Inscrição!

Veja o que você vai precisar fazer  

Separar, digitalizar e organizar:

● Separar 
DOCUMENTO que contenha RG E CPF   

Digitalizar e salvar em PDF

● Separar o COMPROVANTE de residência 

em seu nome! Uma conta de luz, água, 

telefone, condomínio, aluguel, cartão de crédito, 

cartão da unidade de saúde, declaração de 

liderança comunitária, espelho do CadÚnico   -  

Salvar em PDF

● Você não tem comprovante de residência no 

seu nome? SEM PROBLEMA! 

Baixar o Anexo 4 - Declaração de 

moradia, a pessoa que cede/aluga o imóvel 

onde você mora deve preencher e assinar 

Digitalizar e salvar em PDF

● Se você é menor de idade, com 15 anos 

completos do dia 24 de março de 2023 em 

diante. 

Baixar o Anexo 2 - Termo de 

Responsabilidade, a pessoa responsável por 

você preenche e assina e Digitalizar e 
salvar em PDF

Organizar os documentos digitais 
para anexar no Formulário de 

Inscrição!



PASSO 3 
Inscrição como representante de COLETIVO JOVEM

Veja o que você vai precisar fazer  baixar, digitalizar e organizar:

Baixar o anexo 3 - Anuência de integrante(s) do coletivo jovem, pedir para as(os) 

integrantes do grupo preencherem com nome completo, número RG e CPF e 

assinarem.

Digitalizar e salvar em PDF

Atenção, o coletivo pode ter de duas ou mais jovens, com no mínimo 50% de integrantes de 

15 a 24 anos e os demais integrantes devem ter no mínimo 15 anos e máximo 29 anos! 

Residentes e/ou atuantes em territórios, espaços e/ou locais vinculados às cidades do 

Programa Estado Presente 

Organizar o documento PDF para anexar no Formulário de Inscrição!

PASSO 4 
Você deverá incluir uma breve apresentação - minibio 

Veja o que você vai precisar fazer lembrar, escrever e salvar :

Para elaborar uma minibio, pense no que você(s) gosta(m) de fazer. Lembrar e escrever 

as ideias  que você(s) já  realizou(realizaram). Você(s) deve(m) escrever entre  01 e/ou 02 

parágrafos ou listar em itens.

Se você é representante de coletivo e este não possuir uma minibio própria, inclua a 
apresentação das(os) demais integrantes do coletivo.

Salvar o texto para anexar no Formulário de Inscrição!



PASSO 5 - optativo
 Anexar portfólio 

Veja o que você vai precisar fazer Juntar, organizar e salvar:

Inserir portfólio é optativo

Caso você e/ou o seu coletivo queira(m) 
juntar e organizar um portfólio seguem breves sugestões:

*selecione imagens e elabore legendas para cada uma delas (título, ano, local, evento, descrição, 

materiais, entre outras informações sobre o trabalho) 

*elabore breves textos contando a ideia de cada proposta realizado, ilustre com imagens, esboços, etc,

*Inclua links de trabalhos em vídeo junto de breve texto sobre os vídeos;

*histórico das ações com fotos, vídeos, depoimentos, matérias e/ou reportagens, publicações diversas, 

postagens em blog e/ou site, página e/ou perfil em redes sociais, materiais de divulgação de eventos 

realizados, entre outros documentos.

Organize e crie o portfólio em alguma ferramenta de design (Canva, Powerpoint, Google apresentações, 

Indesign, entre outros)

Salvar o portfólio em PDF com até 10MB para anexar no Formulário de 
Inscrição!



PASSO 6 
Ler com atenção o item 4.DAS CATEGORIAS  

Em qual categoria você e/ou seu coletivo vai inscrever o projeto? 

O PROJETO ESTARÁ VINCULADO A QUAL CATEGORIA?

No formulário você indicará a categoria desejada

Categoria I 

“Ações de Proteção Social Organizadas por 

Coletivos Jovens” 

Categoria II 

“Ações de Produção de Conteúdo e Fruição 

Cultural em Direitos Humanos” 

Inscrição de COLETIVOS JOVENS Inscrições INDIVIDUAIS e 
de COLETIVOS JOVENS

Objetivos: 
*mobilização do território e/ou do local e espaço, onde o 

projeto irá acontecer;
 *fomento das diversidades das juventudes;

Objetivos:

*incentivar e difundir (divulgar) as produções 

artístico-culturais e os conteúdos diversos e seus 

respectivos resultados nos territórios e/ou locais e 

espaços vinculados ao projeto, bem como em todo o 

Espírito Santo e fora dele;

Ações:

Rodas de conversa, jogos esportivos, feiras, oficinas, 

encontros lúdicos, saraus, hortas, propostas que visem o 

empreendedorismo, projetos em defesa do meio 

ambiente, atividades culturais diversas e demais ações 

coletivas que viabilizem encontros, trocas de saberes, 

processos dialógicos e colaborativos;

Ações:

Projetos e ações de natureza artístico-cultural, de lazer, de 

esporte, de cunho ambiental, entre outros, prevendo a 

produção dos respectivos resultados e produtos finais.

ATENÇÃO 

*criar articulação no território e/ou local e/ou espaço do 

projeto; 

*potencializar a conexão com as juventudes ;

*gerar vivências e processos de reflexão e debate em prol 

das diversidades e da proteção social;  

ATENÇÃO

*prever formas e estratégias de divulgação e 

multiplicação de seus conteúdos, resultados e produtos 

finais;

*as produções artístico-culturais devem ter como foco as 

temáticas ligadas aos preceitos dos direitos humanos, 

incluindo questões relacionadas à valorização da 

diversidade social, valorização étnico-racial, de gênero, de 

pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, 

enfrentamento aos diferentes tipos de violência, entre 

outros;



PASSO 7 
Uma sugestão estratégica para pensar no projeto, se liga!

Veja o que você vai precisar fazer, ler os critérios de avaliação e perceber se sua  proposta 

responde as perguntas que seguem :

VAGAS GERAIS VAGAS PRIORITÁRIAS (IASES/SEJUS) 

Para o projeto ter uma boa pontuação dá 

uma olhada nos "toques":

*Suas ideias e/ou do seu coletivo propõem 

conteúdos e atividades importantes para as 

juventudes do seu território? 

*Como você e/ou seu coletivo pensam as 

formas  de compartilhamento e troca de 

ideias com as juventudes do seu território?

*Você acredita que a sua proposta e/ou a de 

seu coletivo possui teor criativo e inovador? 

Vocês apresentam formas diferentes de 

fazer, criar e propor  temáticas de interesse 

das juventudes? 

* Para que todas as ideias sejam viáveis 

organize e planeje com cuidado  as etapas e 

os valores do projeto;

*Qual(is) a(s) possibilidade(s) do projeto 

contribuir para o desenvolvimento do seu 

território e para a multiplicação dos Direitos 

Humanos?

Para o projeto ter uma boa pontuação dá 

uma olhada nos "toques":

*Suas ideias e/ou do seu coletivo propõem 

conteúdos e atividades importantes para as 

juventudes em cumprimento de medida 

socioeducativa e/ou da pena no sistema 

prisional?

* O projeto inscrito amplia as metodologias, 

técnicas e ferramentas utilizadas 

individualmente e coletivamente nas 

Unidades do IASES e/ou da SEJUS?

*Você entende seu projeto como um 

potencial multiplicador em Direitos 

Humanos?



PASSO 8 
Ações, territórios, locais e/ou espaços

Veja o que você vai precisar fazer, listar, descrever e salvar seu texto: 

Pense(m) nas atividades e/ou ações relacionadas a(s) sua(s) ideias. Liste uma a uma. 

Fazer uma tabela pode ajudar na descrição do projeto: 

 Listar e descrever  

Salvar as descrições e copiar no Formulário de Inscrição!

AÇÕES LOCAL, espaço, território Porque é importante 
realizar a ação no território 

indicado?

1.

2.

PASSO 9 
Especificidade o público das ações

Veja o que você vai precisar fazer, identificar, contar e salvar seu texto: 

Identificar os públicos de cada ação listada e descrita no passo anterior.  

O projeto tem como público prioritário as juventudes (15 a 29 anos) e as comunidades dos municípios 

contemplados pelo Programa Estado Presente? Quais os públicos que participarão de seu projeto e/ou 

do coletivo que você representa? 

Conte, faz uma previsão do número de pessoas atendidas a cada ação descrita.

Qual a  quantidade de público por ação? Quantas pessoas estarão envolvidas com o projeto? 

Salvar as descrições e copiar no Formulário de Inscrição!



PASSO 10 
Etapas de realização das ideias

Veja o que você vai precisar fazer, organizar,descrever e salvar seu texto: 

Cada ação descrita pode ter uma organização específica. 

Organizar as etapas de realização das ações. O que precisa organizar, antes, durante e depois? 

Quantos dias e/ou horas são necessários para cada o desenvolvimento das ações? 

Descrever cada etapa, a pré-produção, o momento de realização e a pós-produção das ações do 

projeto.

Salvar as descrições e copiar no Formulário de Inscrição!

PASSO 11 
Os recursos para o projeto

Veja o que você vai precisar fazer, listar e definir: 

Listar as despesas de cada ação. 

No formulário sugerimos alguns itens (contratação de equipe, locação de equipamentos, aquisição de 
materiais, aquisição de bens permanentes, impressão de materiais de divulgação, custos com 

transporte e logística, despesa com alimentação, outros) 
Definir a faixa de valor do projeto. 

Marque a faixa de valor no Formulário de Inscrição!



PASSO 12 - optativo
Apresente sua proposta em vídeo

Veja o que você vai precisar fazer, organizar, gravar e anexar : 

Organizar a fala sobre o seu projeto. 

O vídeo não pode passar de 03 (três) minutos.

Gravar o vídeo apresentando os aspectos gerais do projeto.

Anexar o vídeo no Formulário de Inscrição!

PASSO 13 
Enviar formulário  

Veja o que você vai precisar fazer, clicar, enviar e conferir : 

Para finalizar sua inscrição  clicar nas autorizações de uso de imagem e a utilização e reprodução de 

imagens do projeto.

Enviar o formulário de Inscrição. 

 Conferir o  e-mail comprovante da inscrição. Atenção na caixa de spam!

Se não tiver chegado a confirmação entrar em contato com o JuventudES pelo

editaljuventudes@gmail.com  e/ou pelo telefone celular(WhatsApp) 55 27. 99574-4755

mailto:editaljuventudes@gmail.com
https://wa.me/5527995744755

