


Como faço para inscrever a proposta da minha organização? 
É preciso preencher o formulário de inscrição. O formulário é 
eletrônico. Para ter acesso ao formulário clique aqui. 

Até quando posso inscrever a proposta da minha organização? 
As inscrições poderão ser feitas até o dia 25 de outubro às 23h59 
(horário de Brasília).  

Quem pode se inscrever no edital Quilombolas em Defesa? 
Podem se inscrever apenas organizações formadas e lideradas por 
quilombolas. 

Qualquer organização quilombola pode se inscrever no edital? 
Não, apenas organizações formalizadas (com CNPJ ativo) há, pelo 
menos, 1 ano, poderão se inscrever. 

Quais propostas serão desclassificadas na Etapa 1? 
-  Aquelas apresentadas por organizações que não possuem CNPJ;  
- Apresentadas por organizações com CNPJ recente (criado há 
menos de 01 ano);  
- Aquelas apresentadas por organizações que não sejam formadas 
e lideradas por quilombolas; 
- Aquelas apresentadas por organizações que já estejam inscritas 
no edital do Fundo Casa Socioambiental que também está sendo 
realizado no âmbito da Aliança entre Fundos;  
- Propostas que indiquem mais de um eixo temático;   
- Propostas de organizações que não enviem cartão do CNPJ, Ata 
da Posse de Diretoria e/ou o Estatuto Social e Carta de Referência 
da CONAQ ou da Coordenação de Articulação das Comunidades 
Rurais Quilombolas do estado onde está localizada a organização; 
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- Propostas apresentadas por organizações cujo responsável 
jurídico ocupa algum cargo público, por exemplo: vereador(a), 
prefeito(a), deputado(a), governador(a), ou que tenha 
responsabilidade em gabinete de parlamentares municipais, 
estaduais ou federais, entre outras atividades político-partidárias ou 
de governo (municipal, estadual ou federal);
- Propostas apresentadas por organizações cujo responsável 
jurídico pretenda disputar as eleições em 2022;
- Propostas apresentadas por organizações que já receberam apoio 
do Fundo Baobá para Equidade Racial, mas que deixaram de 
prestar contas ou que tiveram a prestação de contas reprovada;
- Propostas apresentadas por organizações que tenham algum 
integrante que possui vínculo familiar com funcionários ou 
conselheiros de qualquer órgão de governança do Fundo Baobá e/
ou da diretoria executiva da CONAQ, como por exemplo: pai, mãe, 
filha(o), irmã(o), tia(o), avó(ô), sobrinha(o), neta(o), marido ou 
esposa.

Quantas organizações serão selecionadas no edital?
Serão selecionadas 35 (trinta e cinco) organizações.

O que as organizações selecionadas vão receber?
Cada organização selecionada receberá R$30.000 (trinta mil reais) 
para implementar o projeto. 
Além do recurso financeiro, as organizações também vão receber 
apoio técnico para o desenvolvimento do projeto e vão participar 
de atividades para fortalecer o funcionamento e a atuação da 
organização no geral.

As organizações selecionadas recebem todo o recurso de uma única 
vez? 

Não. O recurso será pago em 3 (três) parcelas.



O primeiro pagamento acontece logo após a assinatura do contrato 
e será de R$ 13.500 (treze mil e quinhentos reais); 
A segunda parcela, de R$ 15.000 (quinze mil reais), será paga após 
a aprovação da prestação de contas e apresentação de alguns 
documentos;
A terceira parcela, de R$ 1.500 (mil e quinhentos reais), será paga 
após a prestação de contas final. 

Quais são os documentos que precisam ser apresentados para que a 
organização selecionada possa receber a segunda parcela do recurso? 

Os documentos que precisam ser apresentados para recebimento 
da 2ª parcela, são:

A. Versão mais recente do Estatuto Social, registrada em 
cartório; 

B. Ata de eleição da diretoria atual, registrada em cartório; 
C. Certidões negativas de débitos (estadual, municipal ou do 

Distrito Federal, se for o caso); 
D. Certidão Conjunta de Débitos relativos aos Tributos 

Federais; 
E. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT e/ou 

CRF). 

Precisamos apresentar um orçamento detalhado no momento da 
inscrição? 

Não. O orçamento detalhado será elaborado com apoio de 
assessores, antes do pagamento da 1ª parcela, mas existe uma regra 
geral para usar os recursos. O valor recebido poderá ser utilizado 
para:

• Despesas com Recursos Humanos (coordenação do projeto, 
consultorias para a realização de atividades do projeto - oficineiros, 
palestrantes, assessoria jurídica, assessoria de contabilidade); 

• Despesas com comunicação e técnicas para promoção, 
comercialização de produtos e ou serviços (produção de materiais 



• de divulgação das atividades e dos resultados do projeto, fotografias, 
vídeos, criação ou manutenção de redes sociais e site);  

• Compra de computador, programas e outros equipamentos; 

• Compra de matéria-prima para os projetos do eixo 1 (recuperação e 
sustentabilidade econômica nas comunidades quilombolas); 

• Compra de materiais de consumo (papelaria, alimentação, 
deslocamentos e outros); 

• Despesas administrativas internet, luz, água, regularização de 
documentos da organização (registro em cartório etc.); 

Há alguma outra regra para o uso do valor recebido?
Sim, na hora de planejar os custos do projeto, você deve fazer a 
previsão de gastos considerando a seguinte regra:

Quanto tempo as organizações selecionadas terão para utilizar o valor 
recebido e realizar as atividades do projeto?



As organizações selecionadas devem se planejar para realizar as 
atividades e utilizar todo o recurso disponibilizado entre março de 
2022 até fevereiro de 2023.

Existe alguma finalidade para a qual o recurso recebido NÃO possa ser 
usado?

O valor recebido NÃO poderá ser utilizado para:

- Pagamento de dívidas de pessoas físicas ou jurídicas; 

- Atividades ou projetos ligados a partidos políticos, incluindo 
atividades de campanha eleitoral; 

         - Atividades ou projetos de formação/ensino religioso;

- Atividades de empresas públicas ou privadas;

- Participação em eventos, congressos ou viagens;

- Despesas anteriores ao projeto, relacionadas com a contratação 
de serviços, compra de bens móveis e imóveis ou outras;

- Aluguel, compra ou reforma de edifícios, propriedades, escritórios, 
instalações, sede;

- Salários de funcionários da organização; 

- Despesas com divulgação de atividades já realizadas, pesquisas 
concluídas, ou outras atividades semelhantes;

- Iniciativas realizadas em outro país.

Como serão realizadas as atividades de assessoria técnica?

Todas as atividades de assessoria técnica serão virtuais, ou seja, 
realizadas pela internet.



Qual será a data de realização das atividades de assessoria técnica?

As atividades de assessoria técnica começam na segunda quinzena 
de janeiro de 2022 e vão até o final do prazo de vigência do 
projeto. Todas as atividades serão agendadas com antecedência e, 
sempre que possível, contarão com a participação de 
representantes da CONAQ. 

Quais serão as primeiras atividades de assessoria técnica?
As primeiras atividades de assessoria técnica serão encontros para 
auxiliar as organizações no planejamento detalhado do seu projeto. 
Durante as atividades as organizações irão detalhar o plano de 
ação, orçamento, indicadores e metas para o monitoramento e 
avaliação do projeto. A assinatura do contrato e recebimento da 
primeira parcela do recurso estão condicionadas à participação 
nestas atividades e ao desenvolvimento destes produtos.  

A participação nas atividades de assessoria técnica é obrigatória?
Sim, a participação nas atividades de assessoria técnica é 
obrigatória. Para o Fundo Baobá, as organizações e lideranças 
negras e quilombolas serão fortalecidas para alcançar seus 
objetivos se receberem investimentos financeiros e também se 
tiverem oportunidades para ampliar as habilidades e competências 
de seus recursos humanos.   Na mesma linha, para a CONAQ, a 
defesa dos direitos quilombolas será fortalecida quando as 
organizações quilombolas também estiverem. 

A mesma organização pode enviar mais de uma proposta?

Não. Se a organização enviar mais de uma proposta, será 
desclassificada. Caso a organização envie proposta para o edital do 
Fundo Baobá e para o edital do Fundo Casa Socioambiental 
também será desclassificada. 



A minha organização pode apresentar propostas de qualquer tema, ou 
existem temas específicos para participar do edital?

Existem temas específicos. As propostas devem ser apresentadas 
em um desses temas: 

I) Recuperação e sustentabilidade econômica nas comunidades 
quilombolas; 

II) Soberania e segurança alimentar nas comunidades quilombolas;

III) Resiliência comunitária e defesa dos direitos quilombolas. 

Cada organização deverá escolher apenas 01(um) tema para a sua 
proposta. Organizações que escolherem mais de um tema terão os 
seus projetos desclassificados.

Como será o processo de seleção?

O processo de seleção será dividido em 3 etapas:

Na Etapa 1, será avaliado se as organizações inscritas são formadas 
e lideradas por quilombolas e se enviaram os seguintes 
documentos:

1 - Ata da Posse de Diretoria ou Estatuto Social

2 - Cartão do CNPJ (ativo há pelo menos 1 ano)

3 - Carta de Referência da CONAQ ou da Coordenação de 
Articulação das Comunidades Rurais Quilombolas do estado onde 
está localizada a organização;

4 - Formulário de inscrição completo com escolha de apenas um 
eixo temático

Na Etapa 2, as propostas serão avaliadas por especialistas que irão 
considerar a relevância, coerência, consistência e sustentabilidade do 
projeto proposto



Na Etapa 3, as propostas serão analisadas por um comitê formado 
por especialistas indicados pela CONAQ e membros da governança 
do Fundo Baobá para Equidade Racial.  

Posso enviar somente a Ata da Posse de Diretoria ou o Estatuto Social 
ou preciso enviar os dois documentos?

Pode enviar os dois documentos ou apenas um deles.   Propostas 
que não incluírem estes documentos serão desclassificadas. 

Haverá alguma prioridade na escolha das propostas?
As organizações serão selecionadas de acordo com as regras 
descritas no edital.   Será dada prioridade para propostas 
apresentadas por organizações quilombolas da Bahia, Maranhão, 
Minas Gerais, Pernambuco e Pará, que são os estados com maior 
número de comunidades quilombolas. Também serão priorizadas 
propostas apresentadas por organizações que nunca foram 
apoiadas pelo Fundo Baobá para Equidade Racial.

Se a minha organização não possuir CNPJ ativo ou se tiver alguma 
pendência na documentação obrigatória, podemos indicar os dados de 
uma organização parceira para ser nossa responsável fiscal no projeto?

Infelizmente não.   Só poderão seguir no processo seletivo as 
organizações que apresentarem todas as informações e 
documentos solicitados nas etapas do edital e que estejam em 
situação regular.

Quando sairá o resultado final do processo seletivo?



O resultado final será divulgado no dia 10 de dezembro de 2021, 
após às 19h, no site do Fundo Baobá.

Como ficamos sabendo do resultado das etapas do processo de 
seleção?

As informações sobre as organizações selecionadas em cada uma 
das etapas do processo de seleção serão divulgadas no site e nas 
redes sociais do Fundo Baobá (@fundobaoba).

Se minha organização for selecionada, quais informações preciso 
fornecer para a emissão do contrato?

As organizações selecionadas devem informar os dados bancários 
(conta corrente exclusiva para o projeto) para recebimento do 
recurso, além de fornecer as informações sobre o(a) responsável 
jurídico(a) da organização e as testemunhas que assinarão o 
contrato. Mas todas as orientações serão dadas no momento em 
que a seleção for finalizada.  

Qual tipo de conta bancária é necessária para receber o recurso?
As organizações selecionadas precisam indicar uma conta corrente 
exclusiva, que vai ser usada apenas para movimentar os recursos 
do projeto. Além disso, a conta precisa estar no nome da 
organização que foi selecionada e irá receber o recurso. Não serão 
realizados depósitos em conta poupança, em conta de pessoas 
físicas ou em conta de outras organizações que não a selecionada 
no edital.

Terminei de preencher o formulário de inscrição, mas não recebi um e-
mail de confirmação. Como sei que o projeto da organização foi 
enviado?
Quando todas as perguntas do formulário são respondidas, é preciso 
apertar o botão com a opção “concluído”. Depois disso, aparecerá na 



tela uma mensagem de agradecimento pelo interesse na inscrição. 
Aperte novamente a tecla “concluído” para que o formulário entre 
no sistema. 

Após o início do preenchimento do formulário, é possível salvá-lo para 
concluir e enviar a inscrição em um outro momento?

Infelizmente não. É preciso que você preencha o formulário de 
inscrição por completo e envie de uma única vez.

Caso eu ainda tenha dúvidas sobre o edital, o que devo fazer?
E n v i e s u a s d ú v i d a s p o r e - m a i l p a r a o e n d e r e ç o 
duvidaseditais@baoba.org.br ou por mensagem para o número 
(011) 96062-0794 (WhatsApp). Responderemos em até 2 dias úteis. 
Todas as perguntas que chegarem até o dia 20 de outubro serão 
respondidas.  Não deixe nada para última hora. 

Além desses canais, realizaremos uma sessão para tirar dúvidas 
sobre o edital via Instagram (@fundobaoba e @conaquilombos) no 
dia 07 de outubro.
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