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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
IMPACTO SOCIAL NO SERTÃO 

 
CADASTRO DE MENTORES 

 
EDITAL 01/2021 

 
A Pisada do Sertão é uma organização da sociedade civil fundada em 07 de outubro de 
2004 que tem como missão promover o desenvolvimento integral de crianças, 
adolescentes e jovens por meio da cultura nordestina, educação e assistência social. 
Está localizada na cidade de Poço de José de Moura – PB e atua nos eixos de 
Desenvolvimento Integral, Desenvolvimento Territorial e Desenvolvimento Cultural nas 
cidades de Uiraúna, Joca Claudino, Triunfo, Santa Helena, Bernardino Batista, São João 
do Rio do Peixe, Cajazeiras, São José de Piranhas e Monte Horebe pertencentes ao 
território do sertão paraibano, e neste ato, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que estão abertas as inscrições para cadastramento e, posteriormente, 
credenciamento de mentores para o Programa de Voluntariado IMPACTO SOCIAL NO 
SERTÃO, conforme condições a seguir estabelecidas.  
 
1.OBJETIVO  
 
O objetivo é o cadastramento de profissionais em assuntos voltados aos interesses e 
necessidades de qualificação profissional e fortalecimento do ecossistema de negócios 
de impacto social para ministrar mentorias, virtuais, visando manter, atualizar e expandir 
conhecimentos, competências técnicas e profissionais, habilidades multidisciplinares e a 
elevação do comportamento social, moral e ético dos empreendedores e líderes sociais 
do sertão paraibano. 
 
§ 1 º O programa de voluntariado Impacto Social no Sertão compreende as seguintes 
áreas:  
a) Empreendedorismo Social  
b) Gestão de Pequenos Negócios  
c) Sustentabilidade Financeira  
d) Comunicação & Marketing  
e) Desenvolvimento Institucional 
 
Dentre as áreas acima descritas são desenvolvidas atividades nos seguintes temas:  
 
1. Planejamento Estratégico 
2. Modelagem de Negócio  
3. Gerenciamento de Projetos Sociais  
4. Inovação Social  
5. Políticas Públicas  
6. Economia Criativa  
7. Responsabilidade Social Corporativa  
8. Aspectos Jurídicos de Organizações da Sociedade Civil  
9. Aspectos Jurídicos de Micro Empreendedores  
10.Aspectos Contábeis de Organizações da Sociedade Civil 
11.Aspectos Contábeis de Micro Empreendedores  
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12.Gestão Financeira  
13.Técnicas de Negociação  
14.Captação de Recursos  
15.Elaboração de Projetos Sociais 
16.Editais  
17.Leis de Incentivo  
18.Branding  
19.Comunicação  
20. Storytelling  
21.Liderança  
22.Governança  
23.Produção de Eventos  
24.Educação Financeira 
25. Inteligência Emocional 
26. Marketing Digital 
27. Técnicas de Vendas 
28. Gestão de Pessoas 
29. Processos administrativos 
30. Metas e indicadores 
 
§ 2º - para fins vinculação ao Programa, o profissional cadastrado firmará termo de 
adesão ao serviço voluntário, respeitadas as condições previstas neste instrumento. 
 
2.DEFINIÇÕES - para fins deste cadastro consideram-se:  
 
Programa de Voluntariado IMPACTO SOCIAL NO SERTÃO: O Programa Impacto Social 
no Sertão, tem por finalidade proporcionar qualificação profissional e orientação técnica e 
especializada a empreendedores e líderes sociais, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento territorial do sertão paraibano.  
 
CADASTRADO: profissional interessado em ser mentor e que proceda seu 
cadastramento, compondo o quadro de especialistas do programa, conforme este Edital.  
 
CREDENCIADO: profissional julgado como apto a participar do Programa de 
Voluntariado IMPACTO SOCIAL NO SERTÃO, que passará a atuar como Mentor de 
acordo com as regras pré-estabelecidas neste Edital.  
 
PROJETOS APOIADOS  
 
Território Criativo Rota do Sol: Trilha de conhecimento chamada de Banco de Talentos 
que visa potencializar o aperfeiçoamento de competências e habilidades profissionais de 
mulheres e jovens para melhor qualificar sua inserção no mercado de trabalho, bem 
como no fortalecimento e implantação de pequenos negócios. 
 
Semear: Trilha de conhecimento que visa potencializar ações e projetos desenvolvidos 

por líderes sociais a fim de qualificar sua atuação profissional a frente do seu coletivo ou 
organização social visando aumentar o impacto social no território sertanejo. 
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3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderá participar deste cadastramento, o interessado residente em qualquer cidade 
do território brasileiro, além de preencher os requisitos estabelecidos no presente edital.  
 
3.2. A efetivação do cadastro representa a criação de um banco de dados para futuro 
credenciamento, não significando, portanto, em compromisso de que o cadastrado será 
convocado, não cabendo qualquer tipo de indenização por parte da PISADA DO 
SERTÃO. 
 
 3.3. O credenciamento não gera qualquer obrigação, inclusive monetária, por parte da 
PISADA DO SERTÃO aos credenciados que porventura e/ou eventualmente, sejam 
convocados a prestar serviços voluntários a PISADA DO SERTÃO. 
 
3.4. Da mesma forma, não gera para o credenciado, nenhuma obrigação na participação 
em eventos cujos agendamentos e disponibilidades não sejam acordados entre as 
partes. 
 
3.5 Firmar termo de voluntariado com duração de 12 meses.  
 
 
4. PRAZOS E LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS  
 
4.1. O cadastramento poderá ser efetuado de 13 a 31 de agosto de 2021 através do site 
www.pisadadosertao.org.br ou através do formulário google através do link: 
https://forms.gle/X9sjkJH9swzhbTCH6 
 
4.2 O resultado dos profissionais cadastrados e credenciados serão divulgados no dia 03 
de setembro de 2021 através do site www.pisadadosertao.org.br 
 
4.3 No dia 06 de setembro de 2021 as 19:00 horas será realizada uma reunião virtual 
para apresentação do Programa de Voluntariado IMPACTO SOCIAL NO SERTÃO e 
assinatura online dos termos de voluntariado.  
 
5. DO CREDENCIAMENTO  
 
5.1 O Mentor será credenciado pelo Programa de Voluntariado IMPACTO SOCIAL NO 
SERTÃO, tendo como base a análise da documentação apresentada após triagem 
efetuada.  
 
5.2 Os trabalhos desenvolvidos pelo Mentor serão objetos de avaliação qualitativa do 
Setor Educacional da PISADA DO SERTÃO, que deverá ocorrer ao término de cada 
apresentação e servirá como base para futuras participações.  
 
5.3 No caso do cadastrado optar por várias áreas, e que estas não estejam de acordo 
com o perfil desejado, caberá ao Gestor Educacional, com base na análise da 
experiência apresentada, credenciar apenas para aquelas que melhor se enquadrar.  
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5.1. DOCUMENTAÇÃO 
 
a) preenchimento de "FICHA DE CADASTRAMENTO" acompanhado dos documentos 
abaixo digitalizados.  
b) DOCUMENTOS PESSOAIS a) Cópia da Cédula de Identidade e/ou CPF.  
c) CURRÍCULO PROFISSIONAL enfatizando a(s) experiência(s) na(s) área(s) 
indicada(s),  
 
5.2 EIXOS DE ATUAÇÃO E DISPONIBILIDADE PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES  
 
a) O cadastrado pode atuar no seguinte eixo de atuação: Mentoria. 
 
b) Fica definido a carga horária de 1 hora por cada mentoria, com agendamento prévio de 
acordo com a disponibilidade do credenciado.  
 
c) As atividades acontecerão em dias úteis, nos turnos manhã, tarde ou noite ou ainda 
poderá ocorrer no sábado, para tanto, o profissional cadastrado deverá indicar no 
formulário qual melhor dia e turno para realização da atividade. 
 
 6. DIREITOS E RESPONSABILIDADES  
 
6.1 DIREITOS  
 
Como credenciado o profissional tem direito de participar das atividades da Pisada do 
Sertão, se identificar como profissional voluntário, incluindo, o uso de sua logomarca e na 
conclusão das atividades prestadas receberá um certificado de voluntariado emitido pela 
Pisada do Sertão.  
 
6.2 DAS RESPONSABILIDADES DO CREDENCIADO  
 
a) Assinar termo de adesão ao trabalho voluntário com duração de 12 meses;  
b) Cumprir os horários estabelecidos em comum acordo, o cronograma, a carga horária 
de cada atividade;  
c) Elaborar o conteúdo do material para acompanhamento da atividade;  
d) Zelar por sua reputação pessoal e profissional, respeitando o Código de Ética 
pertinente à sua formação profissional;  
f) Manter sigilo sobre as particularidades dos projetos/empresas/organizações que 
compõem o Programa de Voluntariado IMPACTO SOCIAL NO SERTÃO assumindo 
compromisso com a verdade, evitando emitir opiniões ou sugerir medidas sobre assuntos 
que não estiver seguro e confiante nos dados que dispõe; 
g) O não comparecimento em duas atividades ou reuniões de orientações e treinamentos 
previamente agendados sem justificativa será automaticamente excluído do cadastro.  
h) Manter relação de cordialidade e respeito com todos, tais como funcionários da 
PISADA DO SERTÃO e parceiros que compõem os membros da rede PISADA DO 
SERTÃO.; 
i) Manter os seus dados cadastrais e as informações prestadas atualizados.  
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6.3 DAS RESPONSABILIDADES DA PISADA DO SERTÃO  
 
a) cumprir e fazer cumprir a presente norma;  
b) Manter atualizado relação de cadastrados;  
c) Definir os temas que melhor atendam ao interesse e a necessidade do 
aperfeiçoamento do Programa de Voluntariado IMPACTO SOCIAL NO SERTÃO;  
d) Promover a divulgação das atividades realizadas pelo voluntário;  
e) Designar e coordenar os trabalhos conectando mentorados aos mentores bem como 
publico participante das palestras online;  
f) Fazer a inscrição e o controle dos participantes, encaminhando o material preparado 
pelo palestrante e ficha de avaliação aos participantes;  
g) Entregar certificado/declaração das atividades voluntárias desenvolvidas como Mentor.  
 
7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Os casos omissos serão definidos pelo Gestor Educacional do Pisada do Sertão. 
 
7.1. Não será encaminhado nenhum tipo de resposta ou esclarecimentos, impugnações 
e/ou alterações do edital, por escrito, por qualquer que seja a forma.  
 
7.2. A Pisada do Sertão poderá, até a concretização do credenciamento, desclassificar o 
PARTICIPANTE por despacho fundamentado, sem direito a indenização ou 
ressarcimento de qualquer natureza e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se tiver 
notícia de fato ou circunstância anterior ou posterior à análise dos documentos, que 
desabone a idoneidade ou capacidade técnica do PARTICIPANTE.  
 
 
Poço de José de Moura - Paraíba, 02 de agosto de 2021. 
 
 
 
Ana Neiry de Moura Alves 
Diretora Executiva 

 


