
EDITAL AMBEV PELO ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

PERGUNTAS FREQUENTES

Devo desenhar uma proposta para me inscrever neste edital?
Não. Não é necessário desenhar nenhum projeto ou proposta para se inscrever neste edital.

Este edital tem como objetivo reconhecer financeiramente o que as organizações já fazem. Ou

seja, no formulário queremos saber mais sobre as ações que vocês já desempenham pelo

enfrentamento à violência doméstica. A única proposta a ser elaborada será exigida na segunda

fase do processo seletivo, no momento em que pediremos para a organização apresentar uma

proposta de como pretende utilizar a verba do edital. Ainda assim, deve ser uma proposta de

como ela pretende investir a verba para garantir a continuidade ou expansão das ações que ela

já realiza.

Organizações não formalizadas mas que atuam há mais de 2 anos pelo enfrentamento à
violência doméstica poderão participar do edital?
Não. Só poderão participar deste edital as organizações formalizadas, podendo ser

Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos (OSs, Associações, OSCIPs), empresas

individuais e societárias de responsabilidade limitada, microempreendedores individuais com

foco em impacto social ou cooperativas, devidamente regularizadas.

Somos uma organização que já tem dois anos, e uma das lideranças tem uma MEI, podemos
nos inscrever no edital através deste CNPJ?
Sim! No regulamento e no formulário, listamos todos os documentos substitutos caso você seja

MEI.

Sou funcionária de uma iniciativa de enfrentamento à violência doméstica há muito tempo,
mas não sou da liderança dessa iniciativa. Posso me inscrever?
Neste caso, sugerimos que você peça para a liderança dessa iniciativa se inscrever. Se quiser,

vocês podem até refletir juntas sobre as respostas da parte do formulário que pergunta sobre a

organização, mas a parte sobre a proponente, deve ser respondida por uma mulher da

liderança, já que neste edital só serão aceitas candidaturas de pessoas que ocupem um papel de

liderança na Organização, seja fundadora, empreendedora, líder ou sócia.

O faturamento da minha iniciativa é superior a 100k e eu li no regulamento que não pode
passar desse valor. Mesmo assim, posso me inscrever?
Sim! Retiramos da versão original do regulamento o item que se refere à necessidade da

organização ter o faturamento anual entre R$10.000,00 a R $100.000,00.1, pois não é um

critério eliminatório e estava gerando diferentes interpretações. Essa informação será levada

em consideração apenas na seleção final, em que buscaremos um equilíbrio de

tamanho/porte/faturamento dentre as 10 a 15 organizações selecionadas a fim de

oferecermos um apoio mais diversificado e inclusivo.

Como funcionará a prestação de contas do recurso recebido?
Na segunda fase do processo seletivo, você deve apresentar uma proposta de como pretende

utilizar a verba do edital. Isso será levado em consideração pelo comitê de seleção. Caso sua

organização seja selecionada, você deverá apresentar relatórios periódicos sobre o andamento

da implementação, não sendo necessária a comprovação de notas fiscais ou recibos, mas
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deixando explícito como a verba foi empregada. Se necessário, a Ambev pode, a qualquer

momento, solicitar comprovações e diligência dos gastos.

Lidero uma organização de enfrentamento à violência doméstica, mas também sou
funcionária pública. Posso me inscrever?
Não. O aporte financeiro deste edital deve ir para a organização a fim de garantir a

continuidade de suas ações e consequente impacto social. Conforme explicitado no

regulamento, nenhum funcionário público ou órgão público poderá exercer influência, ser

beneficiado ou ter algum interesse na relação da sua organização com a Ambev.

Só tenho a ideia, posso me inscrever?
Se ela tiver saído do papel, sim. Só serão selecionadas iniciativas que tenham, no mínimo, 2

anos de existência e estejam em um estágio de maturidade acima da fase de ideia ou teste.

Não tenho todos os documentos listados no regulamento, posso me inscrever mesmo assim?
Não. É obrigatório enviar todos os documentos listados no regulamento, pois, a ausência de

algum deles, elimina automaticamente a organização do edital.

Me identifico como homem (cis ou trans) e lidero uma organização que propõe grupos
reflexivos para homens autores de violência, posso me inscrever?
Não. Este edital é exclusivo para organizações lideradas por mulheres (cisgênero ou

transgênero) ou pessoas não binárias (não se identifica com nenhum gênero ou vivenciam uma

mistura de ambos) que estejam propondo soluções para o enfrentamento à violência

doméstica.

Não encontrou sua dúvida aqui?

Escreva para ambev_enfrentamentoVD@yunusnegociossociais.com

mailto:ambev_enfrentamentoVD@yunusnegociossociais.com

