
 

Edital Apoena: Enxergar Além - Parceria 

Apoena/ 2021 

 

1. SOBRE A APOENA 

 

A Apoena é uma mineradora com duas unidades e um projeto no Mato Grosso: Ernesto, 

Pau-a-Pique e São Francisco. A Apoena pertence à Aura, empresa focada na Mineração 

360°, ou seja, em termos completos, pensando de forma holística sobre como seus 

negócios impactam e beneficiam cada um de seus stakeholders: companhia, acionistas, 

funcionários e os países e comunidades que atendemos.  

No que tange às comunidades, a Apoena elaborou e está implementando um plano de 

desenvolvimento comunitário onde opera a fim de oferecer oportunidades para as 

comunidades do seu entorno. 

Com base no exposto, a Apoena convida instituições e coletivos informais interessados, 

que se enquadram nos critérios definidos neste documento, a participarem do primeiro 

Edital Apoena: Enxergar Além - Parceria, que selecionará e apoiará com recursos 

financeiros próprios projetos sociais nas áreas de Geração de Emprego e Renda, 

Esporte, Cultura, Saúde e Meio Ambiente no município de Pontes e Lacerda (MT), 

conforme critérios e prazos constantes neste documento. 

Para mais informações sobre a Apoena, acesse: https://auraminerals.com/pt-br/ 

 

2. SOBRE O EDITAL 

 

2.1 A Apoena, no uso de suas atribuições, e respeitando os princípios da 

transparência, publicidade, isonomia, impessoalidade, legalidade e eficiência, torna 

público o Edital Apoena: Enxergar Além - Parceria, regido pelo presente regulamento;  

2.2 O objetivo desse edital é selecionar e financiar serviços, produtos ou insumos 



 

necessários à realização de projetos sociais nas áreas de Geração de Emprego e Renda, 

Esporte, Cultura, Saúde e Meio Ambiente no município de Pontes e Lacerda (MT); 

2.3 Para atingir esse objetivo, a Apoena considerará propostas conforme categorias 

descritas no item 4.1 desse edital; 

2.4 Os projetos aprovados neste edital serão apoiados por meio de recursos próprios 

da Apoena e serão repassados por meio de serviços, produtos e/ou insumos necessários 

à realização do projeto; 

2.5 Ao todo, o edital distribuirá o montante máximo de R$100.000,00, conforme 

tabela apresentada no item 2.7; 

2.6  Não há limitação de número de propostas a serem apresentadas ou 

contempladas por proponente, no entanto, na medida do possível, esse edital buscará 

o princípio da não concentração de recursos em um único proponente, a fim de ampliar 

a distribuição de recursos e contemplar o maior número de proponentes. 

2.7 Os projetos inscritos poderão solicitar financiamento de valores menor ou igual 

ao teto destinado a cada área do edital, conforme tabela abaixo; sendo prerrogativa à 

Apoena decidir qual valor em serviços, produtos ou insumos será repassado a cada 

projeto; 

 

Área do Edital Valores destinados 

Geração de Emprego e Renda Até R$50.000,00 

Esporte Até R$20.000,00 

Cultura Até R$10.000,00 

Saúde Até R$10.000,00 

Meio Ambiente Até R$10.000,00 

 



 

2.8 A decisão pelo apoio dependerá da avaliação e da classificação do projeto nas 

etapas de seleção previstas no item 8.1 desse edital, ao alinhamento da iniciativa às 

áreas de investimento do edital e à disponibilidade de recursos prevista nos itens 2.5 e 

2.7 desse edital. 

 

3.      REQUISITOS PARA A PARTICIPAÇÃO NO EDITAL - PERFIL DO PROPONENTE 

 

3.1 Podem apresentar propostas para este edital: 

3.1.1 Organizações da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos, que sejam 

sediadas no município Pontes e Lacerda (MT) e que estejam devidamente 

regularizadas, obedecendo ao ordenamento legal vigente. 

3.1.2 Coletivo ou grupo informal, ou seja, aquele que surge das relações sociais 

entre os membros de forma espontânea e, portanto, não possui uma 

representação formal, como grupo da terceira idade, de jovens, de artistas, 

agricultores, entre outros; que seja originário do município Pontes e Lacerda 

(MT); que comprove relevância e atuação de pelo menos 1 ano; que seja 

representado por uma pessoa física com idade igual ou superior a 18 anos. 

3.2 NÃO serão considerados aptos a participar do processo de seleção desse edital: 

3.2.1 Proponentes que não estejam elencados no item 3.1 desse edital; 

3.2.2 Coletivos ou grupos informais representados por pessoas físicas com idade 

inferior a 18 anos; 

3.2.3 OSCs identificadas como religiosas;      

3.2.4 OSCs, coletivos ou grupos informais com vínculos político-partidários; 

3.2.5 OSCs, coletivos ou grupos informais que tenham qualquer envolvimento 

com trabalho análogo ao escravo, exploração infantil e/ou sexual; 

3.2.6 OSCs, coletivos ou grupos informais cuja instituição/grupo ou projeto 

evidencie discriminação racial, de credo, de orientação sexual ou 

preconceito de qualquer natureza; 



 

3.2.7 OSCs, coletivos ou grupos informais cujo representante legal seja pessoa 

politicamente exposta, conforme apresentado na Lei nº 9.613, de 03 de 

março de 1998 e da Resolução nº 29 do Conselho de Controle de Atividades 

Financeiras (COAF). 

 

3.3 A documentação do proponente exigida no item 6.1 desse edital deverá estar 

completa e regular no momento de envio para análise desse edital. 

 

4. REQUISITOS DE PARTICIPAÇÃO - CARACTERÍSTICAS DO PROJETO 

4.1 Somente serão analisados projetos que se enquadrem nas áreas e categorias 

descritas a seguir: 

• GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA: a) projetos que estimulem o 

empreendedorismo e/ou que qualifiquem os empreendedores locais; b) 

projetos relacionados à economia criativa, pequenos negócios coletivos ou à 

agricultura familiar, que contribuam para a inclusão produtiva e incremento de 

renda; c) projetos que promovam melhorias em estruturas produtivas (com 

equipagem, pequenas reformas e adequações de infraestrutura); d) projetos 

que promovam melhorias nos processos produtivos, gestão e comercialização; 

e) projetos que promovam a capacitação e formação de mão de obra 

qualificada. 

 

• ESPORTE: a) projetos voltados a práticas esportivas que objetivem o bem-estar, 

a promoção da saúde, tanto física quanto psíquica; b) projetos voltados para a 

iniciação e a prática de modalidades esportivas específicas por meio de 

atividades orientadas e/ou participação em eventos esportivos, desde que não 

tenha como foco o alto rendimento e a profissionalização de seus participantes; 

c) projetos que utilizem o esporte como ferramenta para a transformação social, 

facilitando a inclusão social de públicos mais vulneráveis; projetos voltados ao 

desenvolvimento esportivo e/ou formação de recursos humanos na área. 



 

 

• CULTURA: a) projetos que englobem ações de promoção, valorização, 

manutenção e difusão do patrimônio cultural local e regional;  b) projetos que  

trabalhem  com  manifestações  das  culturas  populares  e  de  povos  

tradicionais  e que valorizem a expressão cultural de grupos identitários 

vulneráveis e/ou invisibilizados; c) projetos de formação e qualificação artística 

a partir da oferta de oficinas culturais (dança, música, poesia, teatro, artes 

visuais, literatura, entre outros); d) projetos de produção e montagem de 

espetáculos, exposições, shows musicais, residências artísticas e eventos 

culturais em qualquer linguagem artística e/ou manifestações culturais. 

 

 

• SAÚDE: a) projetos de atendimento à saúde, nas suas diversas esferas; b) 

projetos que promovam o diagnóstico de doenças ou condições adversas de 

saúde; c) projetos de reabilitação/habilitação de pessoas com deficiência; d) 

projetos que promovam a disseminação de novos hábitos, atitudes, e 

comportamentos individuais ou coletivos visando à prevenção de doenças e/ou 

melhoria da qualidade de vida; d) projetos e ações de combate à Covid-19. 

 

• MEIO AMBIENTE: a) projetos que visem minimizar os impactos socioambientais 

e contribuir para a preservação e conservação do meio ambiente; b) projetos 

voltados à educação ambiental para diferentes públicos; c) projetos que 

promovam a sustentabilidade ambiental e a mudança de hábitos de vida 

relacionadas a consumo, desperdício etc. 

 

4.2 O período máximo de execução do projeto não deverá exceder 12 meses. 

4.3 Serão PRIORIZADOS projetos que: 

● Priorizem a diversidade de gênero com foco na inclusão e valorização da 

mulher; 



 

● Aconteçam em territórios vulneráveis, como periferias e áreas rurais e com 

baixa ou nenhuma presença de equipamentos públicos referente às áreas 

contempladas neste edital; 

● Contribuam com o alcance de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS); 

● Sejam articulados em rede, com participação de outros atores sociais no seu 

planejamento, mobilização e/ou execução. 

4.4 Eventuais exceções e situações que não estejam previstas neste edital serão 

avaliadas pontualmente pela Apoena e a seu exclusivo critério. 

5. PROCESSO DE INSCRIÇÃO E PRAZOS 

5.1 O processo de inscrição será realizado via a plataforma Prosas, porém, as definições desse 

edital e o processo de análise são de responsabilidade da Apoena; 

5.2 A inscrição é gratuita e deverá ser realizada somente através da Plataforma 

Prosas via endereço eletrônico: editalapoena2021.prosas.com.br; 

5.3 O período de inscrição das propostas se inicia no 19 de abril de 2021 e se encerra 

às 18h (horário de Brasília) do dia 07 de maio de 2021, quando a plataforma 

automaticamente bloqueará o recebimento de novas propostas. O prazo poderá ser 

prorrogado a qualquer tempo por determinação da Apoena; 

5.4 Para acessar a plataforma, recomenda-se a utilização do navegador Google 

Chrome. Outros navegadores podem apresentar incompatibilidade; 

5.4.1 Recomenda-se que a plataforma seja acessada por meio de computadores 

ou notebooks; 

5.4.2 Caso não seja possível o acesso via computadores ou notebook, será possível 

acessar a plataforma por meio de dispositivos móveis, como celulares e 

tablets. Nesse caso, recomendados utilizar o aparelho no modo de 

visualização horizontal; 

5.4.3 A fim de que não sejam enfrentados problemas na efetivação da inscrição 

devido a interrupções ou baixa qualidade de conexão com a internet, 

recomenda-se que a inscrição não seja deixada para os últimos dias do prazo 



 

informado no item 5.3, especialmente nos casos em que o acesso será 

realizado por meio de dispositivos móveis, que estão sujeitos a maiores 

variações na qualidade e no acesso à rede de internet, podendo resultar no 

não-envio da proposta em tempo hábil; 

5.5 Caso a instituição proponente não possua cadastro na plataforma Prosas, clique aqui 

para consultar as instruções de como realizá-lo; 

5.6 Caso o proponente já possua cadastro na plataforma, será necessário fazer o login 

utilizando o e-mail cadastrado e acessar a página do edital para iniciar o processo de 

inscrição da proposta; 

5.7 A inscrição da proposta deverá ser realizada, obrigatoriamente, no Prosas, pelo 

perfil da organização, coletivo ou grupo informal proponente e executor/a da 

proposta (não podendo ser utilizado perfil e CNPJ de outras organizações, pessoas 

físicas, coletivos, grupos, consultorias ou agências de captação); 

5.8 A validação da inscrição somente ocorrerá mediante o preenchimento de todas as 

questões obrigatórias e envio dos documentos listados no item 6.1; 

5.9 O proponente poderá preencher o formulário de inscrição em etapas, caso prefira. 

Para isso deverá salvar periodicamente os dados já inseridos clicando no botão 

“Salvar rascunho” na página do formulário de inscrição, para posterior finalização, 

desde que dentro do período de inscrição informado do item 5.3; 

5.10 Todo proponente cujo projeto foi efetivamente inscrito para participar desse 

edital receberá um e-mail de confirmação do Prosas e poderá checar essa 

informação por meio da página "minhas propostas", acessível a partir do menu do 

canto superior direito do perfil de empreendedor; 

5.11 Não serão aceitas complementações, modificações ou substituições de dados e 

anexos após finalizada a inscrição; 

5.12 Ao realizar a inscrição, a organização participante: 

5.12.1 Reconhece e declara automaticamente que aceita as regras e condições 

estabelecidas nesse edital; 

5.12.2 Reconhece e declara automaticamente que aceita as decisões da Apoena 

para solucionar questões não previstas no edital; 

https://prosas.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000012799-como-criar-um-perfil-empreendedor
https://prosas.freshdesk.com/support/solutions/articles/36000012799-como-criar-um-perfil-empreendedor


 

5.12.3 Responsabiliza-se legalmente pela veracidade e legitimidade dos 

documentos e materiais apresentados; 

5.12.4 Responsabiliza-se pelas informações apresentadas no formulário como 

verídicas e atualizadas. 

 

6. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSCRIÇÃO  

 

6.1 Os documentos solicitados para inscrição do projeto, e que deverão ser anexados 

(preferencialmente no formato PDF) junto ao projeto, são: 

 

Para Organizações da Sociedade Civil (OSCs): 

● Estatuto Social vigente, registrado em cartório; 

● Ata de eleição/nomeação da diretoria vigente da organização, registrada em 

cartório (onde consta a eleição do representante legal); 

● RG e CPF (se não constar no RG) do representante legal da organização 

(geralmente é o presidente, conforme eleição indicada na Ata enviada); 

● Cartão CNPJ em nome do proponente, em situação ativa, emitido há, no 

máximo, 3 (três) meses e com endereço que comprove sede no município; 

● Certidão Negativa de Débitos – CND Estadual, em nome do proponente, 

emitido há, no máximo, 3 (três) meses; 

● Certidão Negativa de Débitos – CND Municipal, em nome do proponente, 

emitido há, no máximo, 3 (três) meses. 

 

Para Coletivos ou Grupos Informais: 

● Lista constando nome completo, RG, CPF e função exercida de todos os 

membros do coletivo ou grupo informal. 

● RG e CPF (se não constar no RG) do responsável legal que representará o 

coletivo ou grupo informal; 



 

● Certidão Negativa de Débitos – CND Estadual, em nome do proponente 

(responsável legal), emitido há, no máximo, 3 (três) meses; 

● Certidão Negativa de Débitos – CND Municipal, em nome do proponente 

(responsável legal), emitido há, no máximo, 3 (três) meses; 

● Relatório de atividades contendo clipping que comprove a origem e 

atuação de pelo menos 1 ano de existência do grupo/coletivo em Pontes e Lacerda 

(MT), OU Declaração de Experiência Prévia informando sobre a origem, existência 

e o tempo de desenvolvimento de atividades do coletivo/grupo em Pontes e 

Lacerda (MT) emitida por órgão público, instituições de ensino, redes, OSCs, 

movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, associações, conselhos, 

comissões ou comitês de políticas públicas. 

 

6.2 A Apoena poderá solicitar, a qualquer tempo, documentos atualizados ou 

adicionais – inclusive vias originais – aos proponentes, que terão que apresentá-los no 

tempo determinado pelo patrocinador, sob pena de desclassificação no processo 

seletivo. 

 

7 CRONOGRAMA DO EDITAL 

      
 

7.1 O presente edital terá como cronograma: 

7.1.1 Início do período de inscrições: 19 de abril de 2021; 

7.1.2 Envio de dúvidas sobre o edital: até o dia 30 de abril de 2021; 

7.1.3 Encerramento do período de inscrições: às 18h do dia 07 de maio de 2021; 

7.1.4 Prazo de análise dos projetos: 07 a 28 de maio de 2021; 

7.1.5 Divulgação do resultado do edital: 01 de junho de 2021. 

 

7.2 A Apoena reserva-se no direito de prorrogar o prazo de divulgação dos resultados 

desse edital, comprometendo-se a divulgar a possível prorrogação no endereço 

eletrônico: editalapoena2021.prosas.com.br. Nesse caso, o proponente se responsabiliza 



 

por acompanhar informações sobre o edital no endereço eletrônico mencionado. 

 

8 ANÁLISE DOS PROJETOS INSCRITOS 

 

8.1 A análise dos projetos será realizada em 4 etapas: 

● Primeira etapa - análise eliminatória: serão analisados o cumprimento dos 

requisitos previstos nesse edital, além do alinhamento temático às linhas de apoio 

previstas no item 4.1; 

● Segunda etapa - análise técnica classificatória: será realizada com projetos 

aprovados na etapa anterior respeitando os critérios apontados no item 8.2 desse 

edital; 

● Terceira etapa - análise documental: será realizada com projetos aprovados 

na etapa anterior e baseada na regularidade dos documentos citados no item 6.1 

desse edital; 

●      Quarta etapa - análise final:  realizada com projetos aprovados na etapa 

anterior. Nesse momento, a Apoena definirá quais projetos serão financiados, 

baseada em sua Política de Investimento Social e recursos disponíveis. 

8.2  Para análise das propostas na segunda etapa, conforme apresentada no item 

anterior, serão utilizados os seguintes critérios classificatórios: 

● ADEQUAÇÃO ÀS TEMÁTICAS: os projetos deverão ser voltados a umas das 

5 áreas do Edital (Geração de Emprego e Renda, Esporte, Cultura, Saúde e Meio 

Ambiente) e estarem adequados em, ao menos, um eixo de atuação elencados no 

item 4.1 deste edital; 

● VIABILIDADE OPERACIONAL DO PROJETO: Serão avaliados aspectos 

técnicos gerais do Plano de Trabalho do projeto. Ele deve ser coerente com o 

problema social a ser enfrentado, demonstrar relação causal entre objetivos e 

atividades, ter coerência orçamentária, e ser viável em relação ao escopo 

proposto; 

● ADEQUAÇÃO À REALIDADE LOCAL: será avaliado o conhecimento do 



 

contexto local onde o projeto será realizado, metodologia e atividades adequadas 

ao perfil do público beneficiado proposto e clareza dos resultados e benefícios que 

a proposta pode trazer para a comunidade. Será considerado um diferencial as 

organizações que atuem com outros atores sociais, em articulação com a 

comunidade, outras instituições, poder público, e em rede; 

● POTENCIAL DE IMPACTO: Espera-se que o projeto gere um impacto positivo 

concreto e eficaz ao público atendido, à comunidade e/ou à organização 

social/coletivo. Serão priorizados os projetos que: a) deixem um legado no 

território (como ampliação de conhecimentos por diferentes atores e públicos, 

criação e /ou fortalecimento de redes, melhoria de capacidades institucionais, 

dentre outros); b) priorizem a diversidade de gênero com foco na inclusão e 

valorização da mulher; c) aconteçam em territórios vulneráveis, como periferias e 

áreas rurais e com baixa ou nenhuma presença de equipamentos públicos 

referente às áreas contempladas neste edital; d)contribuam com o alcance de 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 

 

9 RESULTADOS 

 

9.1 O resultado da seleção será divulgado nas redes sociais da Apoena e no site do 

Prosas editalapoena2021.prosas.com.br;  

9.2 A pontuação final atribuída a cada proposta não será divulgada, servindo tão 

somente para o controle interno da Comissão de Avaliação. Também não serão 

fornecidas informações individualizadas por proposta sobre motivo da desclassificação 

em quaisquer fases de seleção. 

 

10 DESCLASSIFICAÇÃO E REPROVAÇÃO DOS PROJETOS 

 

10.1 A Apoena reserva-se no direito de reprovar ou desclassificar quaisquer projetos, a 

qualquer momento, nas seguintes situações: 



 

10.1.1 Projetos e/ou proponentes que não atendam aos requisitos de 

participação, conforme disposto no item 3; 

10.1.2 Inscrição do projeto não concluída no prazo previsto no item 5.3;  

10.1.3 Ausência do envio da documentação obrigatória, conforme informado no 

item 6.1, ou envio da documentação em situação irregular ou ilegível; 

10.1.4 Violação de quaisquer regras ou normas aplicáveis, bem como direitos de 

terceiros, inclusive de propriedade intelectual e de personalidade ou, ainda, do 

dever de sigilo, proteção de dados pessoais e/ou de confidencialidade; 

10.1.5 Constatação ou suspeita de fraude, má fé e/ou prática abuso de qualquer 

natureza; 

10.1.6 Desrespeito aos valores éticos da Apoena, que podem ser acessados no 

link: https://www.canaldeetica.com.br/aura/files/codigo_de_conduta_pt.pdf 

 

11 CONTRAPARTIDAS 

 

11.1 Caso estejam previstas atividades de comunicação e divulgação do projeto, 

como contrapartida, a Apoena deverá ser divulgada como Parceira Apoiadora, sendo 

o material publicitário produzido previamente aprovado pela área de Comunicação 

da empresa. 

A Apoena poderá pactuar com os proponentes dos projetos contemplados 

outras formas de divulgação do seu apoio. 

 

12 CONFIDENCIALIDADE E TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

 

12.1 O conteúdo das ideias e projetos apresentados neste edital, todos os documentos 

e informações de qualquer tipo fornecidos pelo participante serão tratados 

confidencialmente pela Apoena e pelo Prosas; 



 

12.2 Ao submeter o formulário de inscrição, o candidato está ciente que a Apoena ou 

terceiros designados por ela, processarão e utilizarão suas informações (incluindo dados 

pessoais) para o registro nesse edital, para a análise do projeto e do proponente, e 

durante todo o processo de avaliação, aplicando todas as medidas razoáveis de 

segurança e confidencialidade para evitar alteração, perda, tratamento ou acesso não 

autorizado aos dados. 

 

13 FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA E MONITORAMENTO DOS PROJETOS 

 

13.1 A participação do proponente, a inscrição do projeto e seleção nesse edital não 

obriga a Apoena, ou qualquer empresa pertencente ao seu conglomerado, a realizar o 

financiamento ou efetuar qualquer tipo de apoio (financeiro ou não) ao projeto ou ao 

proponente; 

13.2 O apoio previsto nesse edital será formalizado em contrato específico a ser 

disponibilizado aos proponentes dos projetos aprovados. Apenas o contrato assinado 

pelo proponente e pela Apoena ou empresas pertencentes ao seu conglomerado será 

considerado vinculante para a realização do apoio, de acordo com os termos e condições 

ali previstas; 

13.3 O proponente deverá prestar contas à Apoena de acordo com o pactuado no 

contrato assinado entre as partes. 

 

14 INFORMAÇÕES E DÚVIDAS 

 

14.1 A Apoena poderá alterar este edital, inclusive datas ou etapas de seleção, a 

qualquer tempo e a seu exclusivo critério. Nesse caso, as eventuais alterações serão 

informadas pelos mesmos meios utilizados para divulgação desse edital, conferindo, 

caso aplicável, prazo adicional para novas inscrições ou alteração das inscrições já 

realizadas; 



 

14.2 Não caberá recurso sobre as decisões finais tomadas pela Apoena em relação aos 

projetos aprovados para financiamento; 

14.3 Para informações e esclarecimentos de dúvidas sobre o conteúdo desse edital, 

envie e- mail para faleconosco@mineracaoapoena.com.br; 

14.4 Para esclarecimentos de dúvidas técnicas, sobre da plataforma Prosas, acione o 

botão “suporte” ao lado direito da tela do site Prosas em qualquer página ou envie e-

mail para contato@prosas.com.br. 


