
Atenção: esse documento tem como intuito apenas disponibilizar o formulário 

para visualização, NÃO sendo válido para efetuar a inscrição. Caso queira 

inscrever-se, favor entrar no link https://goo.gl/forms/BO1gIcooUlJSp8Q82. 

 

Formulário | 1ª fase | Fundo BIS 

 

Bem vindos/as! 

 

Para se candidatar à primeira edição do Fundo BIS, conte para nós qual é a sua 
iniciativa transformadora por meio das oito perguntas deste formulário. Elas nos 
permitirão conhecer o seu projeto e de que forma ele tem aderência aos princípios 
e critérios do Fundo. O processo inteiro dura cerca de 30 a 60 minutos e conta com 
um breve cadastro de seus dados. Nesta etapa não será necessário o envio de 
nenhum documento formal. Documentos adicionais serão solicitados 
posteriormente somente às iniciativas selecionadas para segunda fase. 

 

Boa sorte! 

 

 
Cadastro 

 

• Qual é o seu nome completo? 

 

• Qual é a sua data de nascimento? 

 

• Pode nos informar o endereço de e-mail que você mais usa? 
         Lembrando que é importante que seja seu e-mail mais ativo, pois será o meio de comunicação da equipe 

Fundo BIS com você. 

https://goo.gl/forms/BO1gIcooUlJSp8Q82


 

• Confirme seu e-mail, por favor 

 

• Qual é seu telefone? 
Não se esqueça de informar o DDD também. 

 

• E qual é o seu celular? 
Novamente, não se esqueça do DDD. 

 

• Cidade 

 

• Estado 

 

• A sua inscrição corresponde a qual perfil?  

(   ) Pessoa Física 

(   ) Pessoa Física representando um coletivo/movimento 

(   ) Pessoa Jurídica (Organização) 

 

 

Sobre sua organização/coletivo/movimento 
Pessoas físicas que não estão representando um coletivo/movimento não devem preencher este bloco de 

questões. 

 

• Qual é o nome? 

 

• Qual é o site? 

 

• Qual é o Facebook? 

 

• O cargo que você ocupa? 

 

 

Conhecendo a sua iniciativa 

 

• Qual é o nome da sua iniciativa? 



 

• Em que área a sua iniciativa contribui para um Brasil + Doador?  

(   ) Inovação para promoção de cultura de doação 

(   ) Campanhas de comunicação e produção de conteúdo de incentivo a cultura de 

doação 

(   ) Pesquisa, produção e disseminação de conhecimento  

(   ) Advocacy e Incidência no marco regulatório 

 

• Escreva um breve resumo da sua iniciativa  
Escreva em até 250 palavras. 

 

• Como sua iniciativa promove a cultura de doação no Brasil? 
Escreva em até 250 palavras. 

 

• De que modo sua iniciativa fomenta o impacto coletivo/desenvolvimento do 

campo? 
Escreva em até 250 palavras. 

 

• Destaque os pontos importantes na sua trajetória (pessoal e/ou organizacional) 

que se relaciona com a cultura de doação no país 
Escreva em até 250 palavras. 

 

• Como seu projeto está sendo ou será executado? 
Resuma de forma clara e concisa as principais atividades, tempo de execução, equipe e parceiros que 

participam/participarão do projeto. Escreva em até 250 palavras. 

 

• Qual é o orçamento necessário para a execução do seu projeto?  
Como pensa aplicar o aporte financeiro deste edital? Escreva em até 100 palavras. 


