Matriz de critérios de avaliação de projetos
Requisito
1

1.1

2
2.1

O projeto deverá contemplar todos os elementos definidos no
anexo 1 do edital.

Preenchimento de todos os itens do
formulário para submissão de projetos.

Requisito obrigatório.

Os proponentes devem estar inscritos e participantes no Projeto
Atendimento ao item 3.2 do edital.
Raízes e Asas do Rio Doce.

Atividades que potencializam o protagonismo juvenil e a
implementação.

Requisito obrigatório.

Identificação dos proponentes nas
atividades previstas no plano de ação.

Requisito obrigatório.

Nota 0 - não atendido
Nota 10 - parcialmente
Atividades que evidenciam o protagonismo atendido
juvenil.
Nota 15 - atendido
satisfatoriamente

Coerência entre os elementos do projeto

Demonstração de que a justificativa, os objetivos e as ações
Coerência entre justificativa, objetivos e o
estejam em consonância e viabilizam o escopo geral do projeto. plano de ação.

O plano de ação deve conter descrição detalhada das
3.2 atividades e seus responsáveis, do público beneficiário e dos

períodos de realização.
4

Observões

Mobilização e participação de jovens

2.3 mobilização de outros jovens no decorrer do processo de

3.1

Pontuação

Atendimento aos Itens do Edital de Chamamento Interno Nº 1

2.2 Participação dos proponentes declarados nas ações do projeto.

3

Critérios de Avaliação

Viabilidade técnica

Atendimento aos itens previstos no plano
de ação.

Nota 5 - parcialmente
atendido
Nota 10- atendido
satisfatoriamente
Nota 5- parcialmente
atendido
Nota 10 - atendido
satisfatoriamente

O projeto deverá demonstrar a capacidade de se efetivar
4.1 tecnicamente considerando os prazos previstos no plano de
ação.

4.2

5

Apresentar com clareza a relação entre os objetivos, atividades Coerência entre os objetivos e os
e resultados a serem alcançados
resultados esperados

Nota 5 - atende parcialmente
Nota 10 - atende
satisfatoriamente

Viabilidade financeira

5.1

O orçamento deverá respeitar as premissas do edital em
relação aos valores.

5.2

Os valores previstos em cada rubrica do orçamento deverão
estar coerentes com o plano de ação e o cronograma.

5.3 Descrição de outras fontes de investimento quando for o caso.

6

Viabilidade de execução do plano de ação Nota 5 - atende parcialmente
em conformidade ao cronograma.
Nota 10 - atende
satisfatoriamente

Atendimento ao limite definido no edital e
às orientações constantes na planilha
orçamentária.

Requisito obrigatório.

Valores de cada rubrica suficientes para a Nota 5 - atendido
execução do projeto em consonância aos parcialmente
objetivos e atividades.
Nota 10 - atendido
satisfatoriamente
Recursos de parceiros distribuídos de
maneira coerente em planilha
orçamentária específica.

Requisito não obrigatório.

Aderência aos processos de revitalização

As áreas a serem contempladas deverão estar claramente
Atendimento a pelo menos uma das
6.1 definidas no projeto de maneira coerente com os elementos de àreas: social, econômica, cultural e
sua estrutura.
ambiental.

Requisito obrigatório.

Relevância do projeto para a comunidade,
As ações apresentadas demonstram compromisso com os
com justificativa que demonstre o
Nota 5 - atendido
parcialmente
6.2 processos de revitalização e aderência às principais demandas compromisso com a renovação da
socioambientais do território.
vitalidade do território.
Nota 10 - atendido
satisfatoriamente
7

Potencial de continuidade

Demonstração de articulações interinstitucionais e/ou
7.1 autogestão para a realização do projeto com vistas à sua
continuidade.
8

Apresentação de propostas de parcerias e Nota 5 - atendido
outras estratégias para continuidade do
parcialmente
projeto.
Nota 10 - atendido
satisfatoriamente

Contribuições para transformação da realidade local

Intervenções com potencial para promover mudanças no
8.1
contexto socioeconômico e ambiental.

Ações que demonstrem possiblidades de
transformações no território com
mobilização e participação das
comunidades, especialmente dos jovens.

Nota mínima para aprovação: 70 PONTOS

Nota 10 - atendido
parcialmente
Nota 15 - atentido
satisfatoriamente

TOTAL: 100 PONTOS

