Prêmio Consulado da Mulher - Edital 2018
Formulário de Inscrição de Projeto
Categoria 1: EMPREENDIMENTOS COLETIVOS
(obrigatório preenchimento de todas as partes, fchas incompletas serão
eliminadas automaticamente)

1. SOBRE A ORGANIZAÇÃO PARCEIRA
DADOS DA ORGANIZAÇÃO
Nome
CNPJ
Endereço (nome da rua, número, complemento)

Bairro

Cidade

UF

Telefone fio

Telefone celular

CEP

E-mail:
Página eletrônica (site)
Data de Início (dd/mm/aa)
Número de Colaboradores
RESPONSÁVEL LEGAL DA ORGANIZAÇÃO
Nome (completo)

CPF

RG

Telefone(s)

E-mail
TÉCNICO (A) / EDUCADOR (A) QUE ACOMPANHARÁ O PROJETO
Nome (completo)

Telefone(s)

E-mail

Nome (completo)
Telefone(s)

E-mail

Diga-nos em 3 linhas o que faz a sua organização.

1. Há quanto tempo a organização acompanha este grupo que será inscrito?
2. Por quanto tempo ainda vai acompanhar?
3. Qual a frequência da assessoria?

A organização se interessa em receber e aplicar a metodologia de gestão de
empreendimentos populares do Consulado da Mulher? Porque?

2. SOBRE O EMPREENDIMENTO
DADOS DO EMPREENDIMENTO
Nome
CNPJ
Número de Empreendedoras

Data de Início (dd/mm/aa)

Endereço (nome da rua, número, complemento)

Bairro

Cidade

UF

Telefone(s)

E-mail

Página eletrônica (site)

CEP

Endereço acima seria o mesmo de entrega dos eletrodomésticos?

Sim

Não

Se Sim, favor informar pessoa responsável pelo recebimento dos eletrodomésticos:
Nome completo

Telefone(s)

E-mail

Se Não, favor informar o endereço (nome da rua, número,
complemento)

Bairro

Cidade

CEP

UF

Nome completo da pessoa responsável pelo recebimento dos eletrodomésticos:
Telefone(s)

Há quanto tempo eiiste o empreendimento?

Porque o empreendimento foi criado?

O que o empreendimento produz?

Vende pra onde?

E-mail

Quanto faturou no último ano?

Qual a importância do empreendimento na vida das mulheres envolvidas?

As empreendedoras compram ou fazem parceria de matéria – prima / serviços da
comunidade?

Como será investido o recurso doado?

O grupo participa de Conselhos, Fóruns, Redes, Grupos? Tem outros parceiros?

Como fcou sabendo deste prêmio/edital?
__ Site do Consulado
__ Facebook
__ Blog. Qual? _____________________________________
__ Rede Feminista. Qual? ____________________________
__ Noticia em Jornal. Qual?______________________________________
__ Rede de Economia Solidária
__ Rede de Empreendedorismo
__ Parceiro do Consulado
__ Indicação de conhecido. Quem e como fcou sabendo?
____________________________________________
__ Secretaria Governamental
__ Radio. Qual? ________________________________________

3. SOBRE OS ELETRODOMÉSTICOS
Com base no item XXX do edital, quais os eletrodomésticos vocês gostariam de receber?
ÍTEM

UTILIDADE NO EMPREENDIMENTO

QUANTIDADE

VOLTAGEM

Em qual endereço fcarão os eletrodomésticos?

4. VERACIDADE
Confrmo que li todas as informaçees do edital e estou de acordo ( ) SIM ( ) NÃO
5. EVIDÊNCIAS
FOTOS
Inserir 3 fotos do empreendimento, uma do local de funcionamento por fora, outra do local de
funcionamento por dentro e uma do grupo de empreendedoras.

6. FICHA DE INSCRIÇÃO DAS EMPREENDEDORAS
(preencher uma fcha para cada pessoa que faça parte do empreendimento. Se o
grupo tiver 15 pessoas serão 15 fchas, se tiver 20 pessoas, 20 fchas, etc. )
DADOS DA EMPREENDEDORA
Nome
CPF
E-mail

RG

Endereço (nome da rua, número, complemento)

Bairro

Cidade

UF

CEP

Telefone Residencial

Telefone Celular

Data de Nascimento

Número de flhos

E-mail
Escolaridade:
___ analfabeta
___ ensino fundamental
___ ensino fundamental incompleto
___ ensino médio
___ ensino médio incompleto
___ ensino superior
___ ensino superior incompleto
Cor ou Raça: ___ Preta ___ Branca ___ Parda ___Indígena ___ Amarela
Estado Civil: ___ Solteira ___Casada ___ Divorciada ___ Viúva
Renda Familiar
Número de pessoas que moram em sua casa:
Quantas pessoas se benefciam da sua renda?
Quando iniciou no empreendimento?

Renda Própria

