
 

 
 

EDITAL N° 01/2022 - CG  01/2021 
EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROJETO LIDERANÇA JOVEM FORTALEZA 

 

O INSTITUTO JUVENTUDE INOVAÇÃO - IJI, entidade privada, sem fins lucrativos, 

qualificada como Organização Social por meio do Decreto Municipal nº 13.726, de 28 de 

dezembro de 2015, e em conformidade com a Lei Municipal no 8.704, de 13 de maio de 2003, 

seguindo as diretrizes da Política Pública Municipal de Juventude, bem como toda a legislação 

aplicável, no uso de suas atribuições e em conformidade com seu Estatuto Social e como o 

apresentado no Plano de Trabalho do Contrato de Gestão nº 01/2021, firmado entre o IJI e a 

Secretaria Municipal da Juventude de Fortaleza – SEJUV, torna público, para o 

conhecimento dos/as interessados/as, o presente EDITAL que regulamenta o processo de 

inscrição e seleção dos/as candidatos/as a participarem do Projeto LIDERANÇA JOVEM 
FORTALEZA, em conformidade com as condições abaixo estabelecidas: 

 

1. DO OBJETO: 
 
1.1. Constitui objeto deste Edital, a seleção de 100 (cem) jovens entre 18 e 29 anos, 
egressos do sistema público de ensino e/ou do Programa Academia Enem das edições 
2019 e 2020 e que tenham atuação em projetos sociais em suas comunidades, a fim de 

participarem do Projeto LIDERANÇA JOVEM FORTALEZA. 
 
1.2. Os/as candidatos/as serão selecionados/as até o limite das vagas constantes deste 

Edital. Os excedentes do limite das vagas comporão cadastro de reserva para eventuais 

desistências, respeitando-se a ordem de classificação. 

 

1.3. Os/as jovens serão alocados/as nas cidades de Campo Grande, Manaus, Recife, Rio de 

Janeiro e São Paulo, onde realizarão um intercâmbio de experiência e aprendizados por até 

8 (oito) semanas, em grupos de 20 (vinte) jovens por cidade, como voluntários/as de uma 

Organização não governamental, a fim de desenvolver, com a entidade que é vinculado, uma 

intervenção social em sua comunidade.  

 

1.4. Após o período de intercâmbio, os/as jovens desenvolverão uma intervenção social nas 

suas comunidades, envolvendo as atividades desenvolvidas no Projeto LIDERANÇA JOVEM 

FORTALEZA e a experiência adquirida durante o intercâmbio nas organizações não 

governamentais.  



 

 
 

 

1.5. As citadas intervenções sociais a serem desenvolvidas nas comunidades participarão 

de um concurso que visa a premiação de 20 (vinte) iniciativas a serem chanceladas como 

espaço “Aqui tem Juventude”. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:  
 
2.1. Poderão se candidatar às vagas do LIDERANÇA JOVEM FORTALEZA, os/as jovens: 

 

a) Com, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos até a data de abertura da inscrição deste 

processo seletivo; 

b) Com, no máximo, 29 (vinte e nove) anos até 31 de março de 2022;  

c) Egressos/as do sistema público de ensino e/ou do Programa Academia Enem das 

edições 2019 e 2020, mediante apresentação comprobatória descrita no subitem 4.1.8 

deste Edital; 

d) Residentes no município de Fortaleza/CE, preferencialmente nos territórios prioritários 

eleitos pelo Comitê Executivo Municipal pela Prevenção de Homicídios na 

Adolescência - CEMPHA ou nos bairros de menor IDH do município; 

e) Jovens que desenvolvam e/ou participem de projetos em organizações não 

governamentais de impacto social em suas comunidades, mediante apresentação 

comprobatória, descrita no subitem 4.1.9 deste Edital. 

 

2.2. O/a candidato/a inscrito/a que não obedecer aos critérios gerais de seleção será 

automaticamente eliminado/a do processo seletivo. 

 

2.3.  Os/as candidatos/as às vagas do LIDERANÇA JOVEM FORTALEZA devem ser elegíveis 

para emissão de passagens nacionais, de forma que qualquer impedimento nesse sentido 

ocasionará sua exclusão imediata do projeto. 

 

2.4. Os/as candidatos/as às vagas do LIDERANÇA JOVEM FORTALEZA devem seguir com 

diligência e atenção aos procedimentos previstos neste Edital, quanto aos componentes do 

projeto de intercâmbio e sobre a intervenção social às quais deverão aceitar e cumprir antes, 

durante e depois do período de intercâmbio. 

  



 

 
 

3. DAS ETAPAS DE INSCRIÇÃO:  
 
3.1. O Edital ficará disponível no site https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/, para 

conhecimento dos/as interessados/as e de toda a sociedade.  

 

3.2. O/a jovem deverá se cadastrar no SISJUV, no site 

https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/. 

 

3.3. A inscrição será gratuita, totalmente online e pelo site 

https://selecaojuventude.fortaleza.ce.gov.br/. 

 

3.4. No ato da inscrição, os/as jovens deverão comprovar experiência com a realização de 

ações e projetos que indiquem a atuação em sua comunidade. 

 

3.4.1. Este processo seletivo seguirá o seguinte cronograma, o qual poderá sofrer possíveis 

alterações nas datas elencadas: 

 

CRONOGRAMA DE SELEÇÃO 

Lançamento do Edital 19 de janeiro de 2022 

Período de Inscrições Online 19 a 28 de janeiro de 2022 

Validação e Análise das Inscrições  29 de janeiro a 06 de fevereiro de 2022 

Divulgação do Resultado Preliminar  07 de fevereiro de 2022 

Prazo Recursal  08 a 10 de fevereiro de 2022 

Análise dos Recursos 11 a 15 de fevereiro de 2022 

Divulgação do Resultado Final  16 de fevereiro de 2022 

Encontro com os/as 100 jovens selecionados/as 25 de fevereiro de 2022 

Viagem de ida 10 de março de 2022 

Viagem de volta 10 de maio de 2022 

https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/
https://selecaojuventude.fortaleza.ce.gov.br/


 

 
 

Apresentação dos projetos de intervenções sociais 27 de maio de 2022 

Intervenções sociais 01 de junho de a 31 de julho de 2022 

Apresentação de Resultados 05 de agosto de 2022 

Concurso Aqui Tem Juventude 08 a 26 de agosto de 2022 

Resultado do Concurso 29 de agosto de 2022 

 

3.5. Para concluir a inscrição online, o cadastro dos/as proponentes deverá estar preenchido, 

obrigatoriamente, com todas as informações solicitadas.  

 

3.6. O Instituto Juventude Inovação disponibilizará suporte aos/às proponentes durante o 

período de inscrição, por meio do endereço eletrônico editalliderancajovembrasil@gmail.com.  

 

3.7. Após o prazo de inscrições online, não serão aceitos quaisquer outros documentos, que 

não os que foram anexados, também não será permitido que se faça qualquer adendo ou 

esclarecimentos sobre os documentos anexados, de forma a alterar o conteúdo original dos 

mesmos.  

 

3.8. Encerrado o prazo de inscrições, a Comissão de Seleção designada pelo Instituto 

Juventude Inovação procederá com a conferência dos documentos de acordo com as 

exigências deste certame.  

 

3.9. Apenas serão homologadas as solicitações que apresentarem a documentação completa, 

no período de inscrição determinado neste Edital. 

 

3.10. A apresentação da inscrição implicará prévia e integral concordância do/a proponente 

com as disposições previstas neste Edital. 

 

3.11. O Instituto Juventude Inovação não se responsabilizará por congestionamento do 

sistema ou qualquer fato superveniente que impossibilite a inscrição online do/a jovem. 

 



 

 
 

3.12. O/a proponente será o/a único/a responsável pela veracidade das informações e 

documentos encaminhados, isentando o Instituto Juventude Inovação de qualquer 

responsabilidade civil ou penal.  

 

3.13. Eventuais irregularidades na documentação e informações enviadas no ato da inscrição, 

constatadas a qualquer tempo, implicará na inabilitação ou desclassificação do/a proponente 

sem prejuízo da aplicação das medidas legais cabíveis.  

 

3.14. A Comissão de Seleção deste Edital será designada pelo Instituto Juventude Inovação 

e analisará a pontuação de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital e em 

consonância com os documentos e informações apresentadas pelo/a proponente; 

 

3.15. A Comissão de Seleção divulgará relatório das inscrições deferidas, o qual será 

divulgado no Portal da Juventude da Prefeitura de Fortaleza. 

 

4. DOS DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO: 
 
4.1. No ato da inscrição, o/a candidato/a deverá preencher as informações pessoais e anexar 

ao sistema os seguintes documentos: 

 

4.1.1. Documento de RG frente e verso, podendo ser a CNH, carteira de trabalho ou ainda a 

carteira de conselho profissional desde que conste RG, CPF; 

 

4.1.2. Documento de CPF frente e verso, ou na sua ausência deve ser anexada a declaração 

de regularidade do CPF; 

https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp 

 

4.1.3. Comprovante de endereço atualizado com no máximo 3 meses, devendo ser 

obrigatoriamente do Município de Fortaleza, em seu nome ou no nome de seus pais, se de 

terceiro deverá apresentar uma declaração assinada pelo/a proprietário/a de que reside no 

endereço informado; 

 

4.1.4. Título de eleitor com o comprovante do segundo turno da última eleição ou ainda 

certidão de quitação eleitoral: https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-

eleitoral; 

https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral
https://www.tse.jus.br/eleitor/certidoes/certidao-de-quitacao-eleitoral


 

 
 

4.1.5. Comprovante que ateste que o candidato completou o esquema vacinal contra a 

Covid19, para a sua faixa etária, inclusive com a exigência da aplicação da terceira dose do 

imunizante, por seu público elegível; 

https://vacineja.sms.fortaleza.ce.gov.br/solicitantes/consultar-cadastro; 

 

4.1.6. Caso seja jovem do sexo masculino, deve apresentar a certidão de alistamento militar 

ou reservista (este documento não será exigido  de pessoas trans); 

 

4.1.7. Caso o/a jovem use nome social, deverá apresentar os documentos com a alteração 

do nome social; 

 

4.1.8. Documento que comprove o vínculo finalizado ou em andamento dos/as jovens com o 

sistema de ensino público (Certificado de conclusão do ensino médio; Declaração ou ainda 

histórico escolar); 

 

4.1.9. Documento que comprove vínculo ativo com organizações não governamentais;  

 

4.1.10. As pessoas com deficiência - PCD’s, deverão apresentar laudo médico que comprove 

a sua deficiência; 

 

4.1.10.1. Considera-se pessoa com deficiência aquela que se enquadra nas categorias 

discriminadas na Súmula no 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - (Visão Monocular), 

no Artigo 1º, § 2º, da Lei nº 12.764/2012 (Transtorno do Espectro Autista - TEA) e nos artigos 

3º e 4º do Decreto Federal no 3.298/1999 e suas alterações;  

 

4.1.10.2. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhe são 

facultadas pelo inciso VIII do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, pelo artigo 37 do 

Decreto Federal no 3.298/1999 e alterações, que regulamenta a Lei Federal no 7.853/1999, e 

a Lei Federal no 12.764/2012, é assegurado o direito de inscrição na Seleção objeto deste 

Edital, desde que a deficiência que apresentam seja compatível com as atividades a serem 

realizadas em todo o Projeto Liderança Jovem Fortaleza;  

 

4.1.10.3. Ficam reservadas às pessoas com deficiência, na forma descrita nos subitens 

4.1.10.1. e 4.1.10.2, 5% (cinco por cento) da quantidade de vagas por função já estabelecidas 

neste Edital, assim como para as que surgirem dentro do prazo de validade desta Seleção; 



 

 
 

 

4.1.10.4. Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 4.1.10.3 resulte em número 

com fração decimal, este será aproximado ao primeiro número inteiro subsequente; 

 

4.1.10.5. O/A primeiro/a candidato/a portador/a de deficiência classificado/a na Seleção será 

convocado/a para ocupar a 5ª vaga aberta para ampla disputa por função/gênero/localidade 

ou função/localidade, enquanto os demais serão convocados a cada intervalo de vinte vagas 

preenchidas da ampla disputa, ou seja, 25ª, 45ª, e assim por diante;  

 

4.1.10.6. O/a candidato/a que pleiteia a vaga como pessoa com deficiência deverá informar 

esta condição no Requerimento Eletrônico de Inscrição, caso contrário, perderá o direito de 

concorrer à referida reserva de vagas; 

 

4.1.10.7. A necessidade de intermediários/as permanentes para auxiliar na execução das 

atribuições da função impede a inscrição nesta Seleção; 

 

4.1.10.8. Os/as candidatos/as que, no ato da inscrição, se declararem pessoas com 

deficiência, caso aprovados/as na Seleção, terão seus nomes divulgados na lista geral de 

classificados/as e em lista à parte constando somente os nomes dos candidatos/as que 

pleiteiam as vagas como pessoas com deficiência;  

 

4.1.10.9. A não observância, pelo/a candidato/a, de qualquer das disposições deste Item, 

implicará a perda do direito de ser selecionado/a para as vagas reservadas às pessoas com 

deficiência;  

 

4.1.10.10. No caso de não haver pessoas com deficiência inscritas, aprovadas nas fases da 

seleção, ou de não haver candidatos/as aprovados/as em número suficiente para as vagas 

reservadas às pessoas com deficiência, as vagas remanescentes serão preenchidas pelos/as 

demais candidatos/as aprovados/as; 

 

4.1.11. Apenas serão homologadas as solicitações que apresentarem a documentação 

completa no período de inscrição determinado neste Edital; 

 



 

 
 

4.2. Encerrado o prazo de recebimento das inscrições, a Comissão procederá a análise e 

validação dos documentos de acordo com as exigências deste certame e poderá realizar 

diligências para dirimir questionamentos quanto à documentação entregue. 

 

4.3. Após a inscrição, o/a candidato/a deverá acompanhar o cronograma com as datas de 

interposição de recursos e resultados preliminares e definitivos, a serem divulgados no Portal 

da Juventude, disponível no site da Prefeitura de Fortaleza 

(https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/). 

 
 
5. DAS ETAPAS DE SELEÇÃO: 
 

5.1. Os/as candidatos/as serão avaliados/as em fase única, dividida em duas etapas de 

caráter eliminatório e classificatório, a saber: a de análise da documentação e classificação 

de acordo com as comprovações apresentadas;  

 

5.2.  O processo de avaliação e seleção de candidatos/as será coordenado por uma Comissão 

de Seleção designada pelo Instituto Juventude Inovação. 

 

5.3. A validação e a análise de inscrições acontecerão via sistema informatizado; 

5.4. A Comissão de Seleção terá como atribuições:  

 

a) Verificar a documentação a que se refere ao item 4.1;  

b) Elaborar a lista de deferidos/as e indeferidos/as;  

c) Encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior, propondo a 

publicação das listas;  

d) Receber, examinar e se pronunciar sobre os pedidos de recurso;  

e) Receber denúncias e adotar as providências administrativas para efetivar as 

consequências delas decorrentes;  

f) Resolver os casos omissos, com a devida anuência da SEJUV;  

g) Emitir parecer técnico sobre as candidaturas, caso necessário, restando claro se estas 

atendem as condições mínimas de inscrição, atribuindo a pontuação referente à 

candidatura e classificando-a.  

  



 

 
 

5.5. Os critérios e indicadores das análises são os especificados no quadro abaixo:   

 

ESPECIFICAÇÃO 
PONTUAÇÃO 

POR ITEM 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

Anos de Participação em Projetos e ações comprovadas  2,0 10,0 

Projetos e Ações que participou nos últimos anos com a 

apresentação de comprovações: Links de vídeos em 

plataformas, prints, fotos, certificados ou cartas de 

recomendação por professor, técnico, fornecedor, 

parceiro do projeto/ação, instrutor ou qualquer pessoa 

maior de idade que tenha conhecimento da 

atividade/ação/projeto e a sua experiência. 

3,0 15,00 

Motivação: Clareza ao responder as perguntas do 

questionário  
3,0 15,0 

Residir ou executar projetos ou ações em bairros com 

maior necessidade de atenção nos territórios de atuação 

prioritária do Comitê Executivo Municipal pela 

Prevenção dos Homicídios na Adolescência (CEMPHA): 

Bom Jardim, Barra do Ceará, Vicente Pinzon, 

Jangurussu, Genibaú, Mondubim, Curió, Messejana, 

Granja Lisboa, José Walter. Ou nos bairros de menor 

IDH no município: Parque Presidente Vargas, 

Canindezinho, Siqueira, Praia do Futuro II, Planalto 

Ayrton Senna, Jangurussu, Aeroporto – Base Aérea, 

Bairro do Dendê, Barra do Ceará. 

2,0 10,0 

TOTAL 50,0 

 

5.6. Como critério de desempate será utilizado:  

5.6.1. a maior idade na data de inscrição; 

5.6.2. a menor renda per capita. 

 



 

 
 

5.7. Após o término das etapas indicadas no item 5.1, 5.2 e 5.3, os/as 100 (cem) jovens com 

as maiores pontuações, com base no item 5.5, serão considerados/as classificados/as em um 

ranking em ordem decrescente. 

 

5.8. Os/as jovens ranqueados/as a partir do limite de vagas serão considerados/as 

classificáveis e, desde que haja a desistência ou impedimento de um/a dos/as 

classificados/as, e haja tempo hábil para a sua convocação em termos dos procedimentos 

prévios à realização do intercâmbio e outras condições deste Edital, os/as mesmos/as 

poderão ser convocados/as, respeitando-se a ordem de classificação. 

 

5.9. O resultado deste processo seletivo, será divulgado em lista única com a pontuação 

dos/as candidatos/as e a sua classificação, observada a reserva de vagas às pessoas com 

deficiência devendo ser obedecida a classificação com alternância. 

 

5.10. Após a divulgação do Resultado Preliminar caberá a interposição de recursos aos 

resultados, a serem divulgados no Portal da Juventude, disponível no endereço eletrônico 

https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/. 

 

5.11. A composição das vagas se dará a partir dos critérios de classificação descritos nos 

itens 5.1., 5.2., 5.3., 5.5. e 5.7., de modo que os/as primeiros/as na classificação serão 

alocados/as de acordo com sua primeira escolha de destino, e os/as demais, conforme as 

vagas remanescentes até completar as 100 (cem) vagas.  

 

5.12. Os/as classificáveis serão alocados/as em conformidade com as vagas abertas, 

indiferente de sua escolha principal.  

 

5.13. A listagem dos/as selecionados/as em divulgação oficial assegurará apenas a 

expectativa de direito ao intercâmbio, ficando a concretização do mesmo condicionada a 

assinatura do termo de compromisso individual, presença nos encontros preparatórios, bem 

como à realização dos demais procedimentos preparatórios necessários à viagem.  

 

  



 

 
 

5.14. Será excluído do processo seletivo o (a) candidato (a) que: 

 

a) Não cumprir com as condições deste Edital ou do termo de compromisso; e/ou 

b) Não comprovar as declarações registradas nos formulários; e/ou 

c) Perder os prazos estabelecidos pelas convocações; e/ou 

d) Deixar de apresentar a documentação exigida, de acordo com os itens 3.2. e 4.1. deste 

Edital; e/ou 

e) Prestar informações falsas. 

 
 
6.  DA COMISSÃO DE SELEÇÃO: 
 

6.1. Os/as integrantes da Comissão de Seleção poderão ser substituídos/as a qualquer 

tempo, caso impossibilitados de participar por motivos de força maior, por outros/as 

técnicos/as e profissionais igualmente idôneos e capacitados na área específica deste Edital, 

designados/as pelo Instituto Juventude Inovação. 

 

6.2. A referida comissão é soberana para ponderar nos casos concretos e tomar quaisquer 

decisões referentes aos princípios elencados neste Edital. 

 

6.3. A Comissão de Seleção terá como atribuições:  

 

a) Verificar a documentação obrigatória; 

b) Atribuir pontuação referente à candidatura e/ou classificá-la;  

c) Elaborar listas de deferidos e indeferidos; 

d) Encaminhar o processo para publicação das listas; 

e) Se pronunciar sobre eventuais recursos e esclarecimentos;  

f) Proceder à avaliação de desempenho e a desclassificação dos candidatos que 

descumprirem as obrigações constantes desta seleção;  

g) Receber denúncias e adotar as devidas providências para efetivar as consequências 

destas decorrentes; 

h) Resolver os casos omissos.  

 
  



 

 
 

7. DOS IMPEDIMENTOS:  
 

7.1. Será vedada a participação neste Edital de:  

 
a) Jovens não egressos/as do sistema público de ensino e/ou do Programa Academia 

Enem  das edições 2019 e 2020;  

b) Membros da comissão de Seleção presente Edital, bem como de seus cônjuges, 

ascendentes, descendentes, até o 3º (terceiro) grau.  

c) Jovens não residentes no Município de Fortaleza.  

d) Jovens que não comprovem regularidade eleitoral.  

 
8. DA VIAGEM E AJUDA DE CUSTO  
 

8.1. O Instituto Juventude Inovação - IJI ficará responsável pela execução do serviço de 

intercâmbio, com os seguintes itens inclusos:  

 

a) Emissão das passagens ida e volta;  

b) Acomodação de domingo a domingo; 

c) Ajuda de custo; 

d) Transfers de chegada e retorno, no destino; 

e) Seguro viagem. 

 

8.2. É prevista concessão de ajuda de custo no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a ser 

paga mensalmente, no período do intercâmbio, mediante a comprovação de entrega do 

relatório, bem como frequência presencial igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) 

às atividades do mês de referência. 

 

8.3. Durante a realização do intercâmbio, o/a jovem deverá se responsabilizar por quaisquer 

gastos que ultrapassarem o valor da ajuda de custo concedida, devendo se utilizar de recursos 

próprios para o referido custeio.  

 

8.4. Os/as jovens intercambistas participarão de atividades culturais que permitam interação 

com o ambiente local e com a população nativa. 

 



 

 
 

8.5. Ao concluírem, satisfatoriamente, o voluntariado e tendo participado devidamente das 

atividades pela Organização, os/as jovens receberão certificação que indique o tempo de 

serviços prestados.  

 
9. DA INTERVENÇÃO SOCIAL 
 
9.1. Após o período de intercâmbio nacional LIDERANÇA JOVEM FORTALEZA, os/as jovens 

deverão, necessariamente, prestar as atividades descritas abaixo, com o intuito de aplicar a 

tecnologia social apreendida:  

 

9.1.1. Elaborar um relatório da experiência que contenha um projeto de intervenção social na 

sua comunidade com a aplicação da tecnologia social aprendida, contendo: justificativa, 

objetivos gerais e específicos, metodologia, público-alvo e cronograma; 

 

9.1.2. Executar a Intervenção Social em sua comunidade por um período de 2 (dois) meses; 

 

9.1.3. Apresentar relatório da Intervenção Social, contendo Contextualização, Resultados 

relacionados com os Objetivos Gerais e específicos, Público Atendido relacionando com a 

avaliação da metodologia, até o dia 05 de agosto de 2022; 

 

9.1.4. Participar do Seminário de Apresentação de Resultados a ser agendado pelo Instituto 

Juventude Inovação. 

 

10. DO CONCURSO  
 
10.1. O Concurso AQUI TEM JUVENTUDE visa a premiação de até 20 (vinte) intervenções 

sociais realizadas em territórios indicados pelo Comitê Executivo Municipal de Prevenção a 

Homicídios na Adolescência - CEMPHA ou entre os 10 (dez) bairros com menor IDH no 

município, reconhecendo e valorizando a atuação em cidadania e inserção social de 

adolescentes e jovens nas diversas áreas de desenvolvimento de habilidades, gerando 

impacto social 

 

10.2. O processo de seleção será em 3 etapas assim descritos: 

 



 

 
 

10.2.1. Habilitação da Inscrição: realizada por uma Comissão de Seleção a ser designada 

pelo Instituto Juventude Inovação, para verificação das condições de participação e análise 

dos relatórios das Intervenções Sociais, que serão organizados em um ranking em ordem 

decrescente e as 40 (quarenta) maiores pontuações avançarão para a próxima fase 

 
10.2.2. Visita in loco: Ao final da etapa de inscrição, passarão para a visita das sedes dos 

projetos nos quais foram realizadas as intervenções sociais por representantes designados/as 

pelo Instituto Juventude Inovação para reconhecimento do espaço onde a intervenção foi 

realizada e conhecimento do território de atuação; 

 

10.2.3. Avaliação e Seleção:  Após as duas etapas iniciais, as 40 (quarenta) propostas serão 

pontuadas com base no histórico da entidade; a coerência entre as atividades apresentadas, 

os objetivos e indicadores do projeto; e o impacto de atuação do projeto no seu território e da 

intervenção social realizada; Dessa fase, as 20 (vinte) intervenções melhor pontuadas 

receberão um Kit “Aqui tem Juventude”, para dar continuidade nas atividades de cada 

entidade, contendo:  

 

a) 1 notebook; 

b) 1 projetor; 

c) 1 tela de projeção; 

d) 1 impressora; 

e) 1 caixa de som. 

 

10.3. Não poderão participar deste concurso as intervenções sociais realizadas em: 

 

a) Projetos que tenham como representante, funcionários/as públicos/as municipais; 

b) Projetos que tenham como representante, membros da comissão de avaliação; 

c) Projetos que já sejam beneficiados por contratos de gestão ou contratos de 

parceria, convênio com a Secretaria Municipal de Juventude; 

d) Projetos que tenham participado de editais de Protagonismo Juvenil da Secretaria 

Municipal de Juventude (Nossa Ação Muda a Cidade e Editais de Protagonismo 

2016) e não tenham apresentado prestação de contas regular. 

 

  



 

 
 

10.4. São elegíveis às vagas do Aqui tem Juventude, as intervenções sociais realizadas nos 

projetos: 

 

a) Com sede no município de Fortaleza, em um dos territórios descritos no item 5.5 deste 

Edital; 

b) Que tenham como público alvo: adolescentes e jovens; 

c) Que desenvolvam atividades a pelo menos 1 ano em seus territórios e que sejam 

reconhecidos pela comunidade nas áreas de desenvolvimento juvenil, inclusão social 

e cidadania; 

d) Que sua equipe seja composta inteiramente por voluntários; 

 

10.5. A intervenção social que não obedecer aos critérios gerais do concurso será 

automaticamente eliminada do processo seletivo. 

 

10.6. O conhecimento prévio das normas contidas neste Edital, disponível no endereço 

eletrônico (site) da Prefeitura Municipal de Fortaleza: 

https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/, é requisito essencial para inscrição e para 

participação em quaisquer das fases do concurso, devendo o/a candidato/a se certificar de 

que preenche os requisitos necessários à inscrição. 

 

10.7. Os/as inscritos/as serão notificados/as do resultado preliminar da presente seleção 

através do site da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio do endereço eletrônico do Portal 

da Juventude: https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/. 

 

10.8. A lista de classificados/as por este concurso e a lista de classificáveis (até o dobro do 

número de vagas) serão divulgadas no Portal da Juventude, no site da Prefeitura de Fortaleza, 

em ordem decrescente de pontuação, passível de alteração a ser comunicado previamente, 

por meio de informativo. 

 

10.9. Caberá recurso no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da data de publicação dos 

resultados preliminares. 

 

10.10. Os recursos serão virtuais e deverão se embasar exclusivamente em possíveis 

irregularidades/ inconformidades com o regulamento disposto neste Edital, não cabendo a 
inclusão de novos documentos. 

https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/


 

 
 

10.11. Não será fornecida qualquer informação por telefone sobre os resultados. 

 

10.12. A Comissão de Seleção analisará os recursos no prazo de até 3 (três) dias úteis e se 

manifestará quanto a sua admissibilidade.  

 

10.13. Ao final do prazo de recursos serão divulgados no Portal da Juventude o resultado 

definitivo do concurso. 

 
11. DAS OBRIGAÇÕES:  
 

11.1. O/A jovem selecionado/a deverá assinar o termo de compromisso de recebimento do 

benefício no prazo assinalado deste Edital, em caso de não comparecimento será 

convocado/a o/a próximo/a da lista dos classificáveis, podendo ainda esse prazo ser dilatado 

pelo IJI.  

 

11.2. Participar de todas as reuniões realizadas pelo Instituto Juventude Inovação para o 

repasse das instruções necessárias à concretização do intercâmbio.  

 

11.3. Manter os dados de contato devidamente atualizados junto à equipe do Instituto 

Juventude Inovação.  

 

11.4. Fazer uso responsável da ajuda de custo no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), que 

deverá ser utilizada para o custeio de despesas outras que não as cobertas pelo Instituto 

Juventude Inovação, a partir de contrato específico com a empresa operadora do intercâmbio, 

durante a estadia do/a jovem na cidade.  

 

11.5. Responsabilizar-se por quaisquer gastos outros durante o intercâmbio que 

ultrapassarem o valor da ajuda de custo concedida, devendo utilizar de recursos próprios para 

o referido custeio.  

 

11.6. Participar das atividades da Organização é a PRIORIDADE do/a INTERCAMBISTA.  

 

11.7. Produzir relatórios semanais em forma de diários de campo, relatando a experiência 

vivenciada durante as atividades da organização.  

 



 

 
 

11.8. Participar de 01 (um) encontro semanal em grupo de acompanhamento com a equipe 

do Instituto Juventude Inovação, de modo virtual.  

 

11.9. O/A intercambista deverá participar das atividades extras programadas pelo 

intercâmbio.  

 

11.10. No caso da impossibilidade do/a intercambista embarcar para o intercâmbio, o/a 

mesmo/a deverá comunicar ao Instituto Juventude Inovação sobre sua desistência por meio 

de justificativa por escrito e devidamente assinada, renunciando a sua vaga, devendo ocorrer 

de forma anterior à emissão de passagens. Caso contrário, o/a jovem deverá arcar com os 

gastos eventualmente efetuados para a sua viagem.  

 

11.11. Ao comunicar sua desistência, e caso tenha recebido o valor da ajuda de custo, o/a 

jovem deverá efetuar a DEVOLUÇÃO INTEGRAL do valor, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 

úteis, para conta a ser indicada pelo Instituto Juventude Inovação.  

 

11.12. Em caso de não cumprimento do disposto acima, o Instituto Juventude Inovação 

tomará as providências necessárias visando o ressarcimento ao Instituto Juventude Inovação.  

 

11.13. O/A intercambista é obrigado/a a embarcar e retornar à Fortaleza nas datas previstas 

pelo Instituto Juventude Inovação devidamente identificado com a camisa promocional do 

Projeto Liderança Jovem Fortaleza, e respeitando as instruções de viagem repassadas pela 

empresa operadora do intercâmbio.  

 

11.14. O/a intercambista deverá, obrigatoriamente, participar das atividades designadas 
pelo Instituto Juventude Inovação tais como: seminários, congressos, palestras, encontros 

e demais eventos de relevância para o desempenho das atividades do Liderança Jovem 

Fortaleza.  

 

11.15. É responsabilidade exclusiva do/a intercambista, o contato com sua 

Escola/Universidade/Faculdade/Trabalho e a sua justificativa quanto às ausências no período 

do intercâmbio.  

 

11.16. Em caso de publicação de trabalhos, entrevistas, coletivas de imprensa, e/ou 

publicações em mídias sociais vinculadas às atividades exercidas durante a vigência do 



 

 
 

Liderança Jovem Fortaleza, o/a intercambista deverá fazer referência ao apoio recebido pelo 

Instituto Juventude Inovação, conforme Plano de Comunicação desta instituição.  

 

11.17. O/A jovem selecionado/a para o Liderança Jovem Fortaleza se responsabilizará por 

seus atos em conformidade com as legislações, costumes e tradições da cidade em que 

permanecerá durante o intercâmbio, através do Termo de Compromisso (Anexo II) a ser 

assinado junto ao Instituto Juventude Inovação, não podendo se isentar de qualquer tipo de 

responsabilidade e nem afirmar desconhecimento dos termos deste Edital.  

 

11.18. O/A jovem selecionado/a para o Liderança Jovem Fortaleza deverá apresentar relatório 

da etapa de intercâmbio e proposta de Intervenção Social a ser aplicada em sua comunidade. 

 

11.19. O/A jovem selecionado/a para o Liderança Jovem Fortaleza deverá aplicar a 

Intervenção Social proposta no prazo máximo de 2 (dois) meses, conforme cronograma.  

 

11.20. O/A jovem selecionado/a para o Liderança Jovem Fortaleza que se classificar como 

proponente de uma das 40 (quarenta) intervenções sociais que se classificar para a etapa de 

Visita in loco do Concurso Aqui tem Juventude, deverá acompanhar a equipe do Instituto 

Juventude Inovação na referida visita.  

 

11.21. Na hipótese da utilização de uniformes, blusas, slides e/ou qualquer tipo de material 

relativo à participação do intercambista em atividades do Liderança Jovem Fortaleza deverá 

constar a logomarca oficial do Instituto Juventude Inovação, da Prefeitura de Fortaleza, 
Liderança Jovem Fortaleza, e do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. 
 

11.21.1. As logomarcas oficiais do Instituto Juventude Inovação, da Prefeitura de Fortaleza, 

Liderança Jovem Fortaleza, e do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID serão 

fornecidas, em formato apropriado, pelo IJI no endereço eletrônico:  

https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/. 

 

11.22. Os/As jovens selecionados/as neste Edital disporão de seus direitos de imagem e som 

relativos às atividades desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Fortaleza, durante a 

vigência do Liderança Jovem Fortaleza, por meio de assinatura do Termo de Autorização 
do Uso de Imagem e Áudio (Anexo I).  

 



 

 
 

12. DA CONTRAPARTIDA 
 

12.1. Articular e participar de palestras em, no mínimo, 5 (cinco) organizações sociais não 

governamentais. 

 

12.2. Participar de, no mínimo, 01 (um) encontro ou evento organizado pelo IJI ou SEJUV. 

 

12.3. Realizar, no mínimo, 01 (um) seminário tendo como tema a experiência vivenciada, a 

ser apresentado em evento ou outros espaços de interesse do Instituto Juventude Inovação 

e SEJUV. 

 

12.4. Comprometer-se a participar de peças de divulgação referentes ao objeto do presente 

Edital, cedendo seus direitos de imagem ao Município de Fortaleza por meio de termo 

específico assinado pelo próprio beneficiário.  

 
13. DO RESULTADO 
 
13.1. Os/As inscritos/as serão notificados/as dos resultados preliminares da presente seleção 

através do https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/. 

 

13.2. A lista de contemplados/as por este Edital e a lista de classificáveis serão divulgadas no 

Portal da Juventude, no site da Prefeitura de Fortaleza, em ordem decrescente de pontuação, 

passível de alteração a ser comunicado, por meio de informativo no endereço eletrônico 

https://portaldajuventude.fortaleza.ce.gov.br/. 

 

13.3. Todos os recursos administrativos referentes às etapas, deverão ser realizados até 03 

(três) dias úteis após o resultado, de forma totalmente online, no site 

https://selecaojuventude.fortaleza.ce.gov.br/. 

 

13.4. Não será fornecida qualquer informação por telefone sobre os resultados.  

 

13.5. Os recursos deverão se embasar exclusivamente em possíveis 

irregularidades/inconformidades com regulamento disposto neste Edital, não cabendo a 

inclusão de novos documentos. 

 

https://selecaojuventude.fortaleza.ce.gov.br/


 

 
 

13.6. A Comissão de Seleção analisará os recursos no prazo de até 03 (três) dias úteis e se 

manifestará quanto a sua admissibilidade.  

 

13.7. Ao final do prazo de recursos será divulgado no Portal da Juventude o resultado 

definitivo da seleção.  

 
14. DA CONVOCAÇÃO E DO TERMO DE COMPROMISSO 
 
14.1. O/a selecionado/a fica obrigado/a a comparecer ao Instituto Juventude Inovação para 

assinatura dos Termos em até 03 (três) dias úteis após a convocação, divulgada no Portal da 

Juventude, das 9 às 16h. Caso o/a proponente não compareça no prazo supramencionado, 

perderá o direito de concessão e apoio, não cabendo indenização. 

 

14.2. Para assinar o termo de compromisso, o/a jovem deverá estar portando comprovante 

de titularidade de conta bancária, preferencialmente, pertencente ao Banco Bradesco.  

 

14.3. Em caso de impossibilidade de participação do/a candidato/a selecionado/a, tal fato 

deverá ser imediatamente comunicado e justificado, por escrito, à Comissão de Seleção, a 

qual caberá, se for o caso, convocar substituto/a. O/A substituto/a, nestes casos, será o/a 

candidato/a subsequente na lista de classificáveis.  

 

15. DO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 
 

15.1. A execução do projeto será acompanhada pela Equipe Técnica do Instituto Juventude 

Inovação.  

 

16. DAS RESPONSABILIDADES E SANÇÕES APLICÁVEIS  
 
16.1. Os/As selecionados/as se comprometem a cumprir fielmente o projeto aprovado, de 

acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial, de acordo com a legislação vigente.  

 

16.2. A inobservância ou o descumprimento das normas estabelecidas no presente Edital 

implicará no impedimento de participar dos editais da Secretaria Municipal da Juventude por 

02 (dois) anos.  



 

 
 

17. DA VIGÊNCIA 
 

17.1. O Liderança Jovem Fortaleza terá vigência até 31 de agosto de 2022, a partir do 

lançamento deste Edital.  

 
18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

18.1. A qualquer tempo e na forma da lei, o presente Edital poderá ser revogado ou anulado, 

no todo ou em parte, inclusive quanto aos recursos a ele alocados, por decisão unilateral da 

CEPPJ, por motivo de interesse público ou por exigência legal, sem que isso implique direitos 

à indenização, reembolso, compensação ou reclamação de qualquer natureza.  

 

18.2. Na hipótese de modificação deste instrumento, deverá ocorrer a republicação, reabrindo 

o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar 

o conteúdo da documentação necessária à inscrição.  

 

18.3. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante ato motivado na 

instrução processual ou pela Comissão de Seleção. 

 

18.4. Este Edital possui 2 anexos:  

 

a) ANEXO I - Termo de Autorização do Uso de Imagem e Áudio 

b) ANEXO II - Termo de Compromisso 

 

18.5. Os casos omissos neste Edital e em seus anexos serão resolvidos pela Comissão de 

Seleção e pelo Instituto Juventude Inovação.  

 

18.6. Fica eleito o Foro da Comarca de Fortaleza para dirimir quaisquer questões decorrentes 

do presente Edital.  

 

Fortaleza/CE, 19 de janeiro de 2022. 

 

       _______________________ 

Simão Jorge M A Castro 
DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO JUVENTUDE INOVAÇÃO 



 

 
 

ANEXO I – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE VOZ, IMAGEM E TEXTO 
 

Por este instrumento jurídico particular, o proponente abaixo assinado, para todos os fins de 

direitos e obrigações, (a) Senhor(a) 

_____________________________________________________________, CPF de nº 

_____._____._____-____ e RG de nº ______________________________, telefone 

_________________,  AUTORIZA EXPRESSAMENTE A UTILIZAÇÃO DE IMAGEM, 
TEXTO E VOZ ao Instituto Juventude Inovação e à Secretaria da Juventude da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza, em caráter definitivo e gratuito, constante em fotos, filmagens, áudios 

e textos decorrentes de participação no “EDITAL N° 01/2022 - EDITAL DE SELEÇÃO PARA 
O PROJETO LIDERANÇA JOVEM FORTALEZA”. As imagens e textos poderão ser exibidas 

e divulgados em qualquer forma de comunicação ao público, sem limitação de tempo ou do 

número de utilizações/exibições, no Brasil ou no exterior, conforme expresso na Lei 9.610/98 

(Lei de Direitos Autorais). Por ser esta expressão de vontade, nada será devido a título 
de direitos conexos a imagem, voz e texto produzidos durante a realização do objeto 
deste Edital. 

 

Fortaleza-CE, _____ de ________________ de 2022. 

 

 

____________________________________ 

Proponente 

  



 

 
 

ANEXO II – TERMO DE COMPROMISSO QUE 
ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO JUVENTIDE 
INOVAÇÃO E O(A) SR(A). 

________________________________________, 
PARA OS FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA.  

 

 

 

O INSTITUTO JUVENTUDE INOVAÇÃO - IJI, situado na Rua General Clarindo de Queiroz, 

n° 800, Sala 706, Centro, CEP 60.035-130, Fortaleza/CE, inscrito no CNPJ sob o nº 

24.105.509/0001-67, neste ato representado por seu Diretor Presidente, Simão Jorge 

Machado de Andrade e Castro, RNE: XXXXXXXX e CPF XXXXXXXXXXX, doravante 

denominado IJI, e o(a) Sr(a). 

__________________________________________________________, inscrito(a) no CPF 

n.º _______________________, RG N.º ________________________, com endereço na 

Rua _____________________________________________, n° ________, Bairro 

_______________  Fortaleza/Ce; RESOLVEM celebrar o presente Termo de Compromisso, 

sujeitando-se os partícipes às disposições contidas, no que couber no Contrato de Gestão n° 

06/2018, firmado entre a Secretaria Municipal de Juventude e o Instituto Juventude Inovação 

, bem como no EDITAL N° 01/2022 - EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROJETO 
LIDERANÇA JOVEM FORTALEZA, mediante as Cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

 

Constitui objeto do presente Termo a concessão de AJUDA DE CUSTO que o Instituto 

Juventude Inovação concede ao (a) Selecionado (a), com vistas a sua participação no 

“EDITAL N° 01/2022 - EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROJETO LIDERANÇA JOVEM 
FORTALEZA”, conforme disposto no Edital de seleção em epígrafe, o qual integra o presente 

Termo independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 
 

Para a consecução dos objetivos deste Termo, assumem as partes as seguintes obrigações: 
 
  



 

 
 

I – DO IJI: 
 
a) Efetuar o pagamento dos recursos financeiros previstos para a execução deste Termo, na 

forma estabelecida neste instrumento; 

b) Acompanhar e supervisionar as atividades do selecionado, avaliando sua participação nas 

etapas do “EDITAL N° 01/2022 - EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROJETO 
LIDERANÇA JOVEM FORTALEZA”. 

 
II – DO SELECIONADO: 
 

a) O Selecionado deverá apresentar desempenho durante o Projeto objeto deste 

instrumento, mediante acompanhamento de avaliadores e análise mensal de suas atividades, 

cumulativamente, de: 

i. Frequência igual ou superior a 75% (cento e cinco por cento); 

ii. Entrega de Relatórios; 

 

Parágrafo Primeiro. A concessão da ajuda de custo será suspensa quando não for cumprida 

a obrigatoriedade de participação e elaboração do Relatório, ou caso seja verificado 

desempenho insuficiente. 

 

Parágrafo Segundo. No curso do benefício, o Instituto Juventude Inovação poderá solicitar, 

a título de contrapartida do Selecionado (a), a sua participação em atividades em prol da arte, 

cultura, ciência e esporte em sua localidade, região ou no Estado. 

 

Parágrafo Terceiro. Em caso de desistência do Selecionado (a), tal fato deverá ser 

imediatamente comunicado e justificado por escrito à Diretoria do Instituto Juventude 

Inovação, a qual caberá, se for o caso, convocar substituto. 

 
III – DAS OBRIGAÇÕES MÚTUAS E ESPECIAIS: 
 

a. Qualquer um dos partícipes é parte legítima para denunciar ou rescindir este Termo a 

qualquer tempo, sendo-lhes imputadas as responsabilidades pelas obrigações 

decorrentes do prazo em que tenham vigido e da mesma maneira lhes sendo creditados 

os benefícios adquiridos no mesmo período. 
 



 

 
 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA 

O presente Termo entra em vigor a partir da data de assinatura deste Instrumento, 

encerrando-se após o pagamento da última ajuda de custo por parte do Instituto Juventude 

Inovação ao selecionado. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR E DA FONTE DE RECURSOS 

 

Para a execução do objeto deste TERMO, dá-se o valor da ajuda de custo mensal no importe 

de R$ 800,00 (oitocentos reais), correspondendo ao período de vigência do presente 

instrumento.  

 

A liberação da Ajuda de Custo será em parcela mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) a 

ser paga na conta corrente n° _________________, agência _____________ do Banco 

________________________, indicada pelo (a) selecionado (a) para o recebimento da 

referida ajuda de custo.  

 
Parágrafo Primeiro: A não comprovação da apresentação do (a) jovem selecionado (a) no 
“EDITAL N° 01/2022 - EDITAL DE SELEÇÃO PARA O PROJETO LIDERANÇA JOVEM 
FORTALEZA” implicará não liberação do valor correspondente a ajuda de custo. 
 
Parágrafo Segundo: A ajuda de custo descrita no presente termo está diretamente vinculada 

às atividades do Selecionado (a) no EDITAL N° 01/2022 - EDITAL DE SELEÇÃO PARA O 
PROJETO LIDERANÇA JOVEM FORTALEZA, não gerando para o (a) selecionado (a) 

nenhum direito de percepção futura de valores, seja a que título for, não constituindo, assim, 

nenhuma relação trabalhista, previdenciária, fiscal ou qualquer direito adquirido.  

 

 
CLÁUSULA QUINTA – DAS SANÇÕES 

Na hipótese de descumprimento, por parte do Selecionado (a), de quaisquer das obrigações 

definidas neste instrumento ou em aditamentos que contemplem, e na ausência de 

justificativa, o mesmo estará sujeito às sanções previstas em Lei. 
 
  



 

 
 

CLÁUSULA SEXTA – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza – Ceará para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 

oriundos do presente TERMO. 

 

E, por assim estarem plenamente de acordo com todos os termos do presente Termo as 

Partes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, 

o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que, 

na presença das 02 (duas) testemunhas que também o assinam, produza seus jurídicos e 

legais efeitos. 

 

Fortaleza - CE, ___ de __________________ de ________.  

 

 

  

Diretor Presidente 
IJI 

 

  
Candidato Selecionado 

TESTEMUNHAS: 
 
   

NOME: 
CPF: 

 NOME: 
CPF: 

 

 

 

 


