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Processo de seleção pública das organizações da sociedade civil para compor a 

Comissão Municipal ODS  

 

Formulário de Inscrição 

 

Entidade:_________________________________________________________________________ 

Presidente:________________________________________________________________________ 

Nome do Representante na Comissão:_____________________________________________ 

Endereço:__________________________________________________________CEP:_________ 

Bairro:____________________________________ Região:_______________________________ 

Cidade: São Paulo 

Telefone 1:_______________ _Telefone 2:______________ __Celular:_______________________ 

E-mail para contato:_____________________________________________________________ 

Sítio na Internet:_________________________________________________________________ 

CNPJ:__________________________________________________________________________ 

Data da fundação ___/___/____ Registro no Cartório:_______________em: ___/___/___ 

Composição da atual diretoria: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Segmento de atuação: ______________________________________________________________ 

A organização pleiteia representar a sociedade civil na Comissão Municipal ODS por 

meio do segmento setorial ou territorial? Indique abaixo: 

Região indicada (Quadro 1 do Edital):_______________________________________________ 

Ou 

Setor indicado (Quadro 1 do Edital): _________________________________________________ 
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Elenque as ações que a organização desenvolve e indique com qual ou quais ODS’s se 

relacionam e o local onde são desenvolvidas.  Anexar documento conforme modelo 

abaixo. 

Ação Desenvolvida ODS relacionado Local  

1   

2   

...   

 

 

Nome do responsável pelas informações: ___________________________________________ 

 

Data:  ___/____/___    Assinatura:___________________________________ 

 

Relação de Documentos necessários ao cadastramento: 

 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA O CADASTRAMENTO 

Itens Documento Descrição 
 

01 

 

Estatuto 

 

 

 Estatuto Social atualizado e digitalizado 

 

02 

 

 

CNPJ 

 

 CNPJ digitalizado 

 

03 

 

 

Ata 

 

Ata da última eleição da direção da entidade 

digitalizada 

 

04 

 

Relatório das ações 

 

Relatório das ações relacionadas com os ODS 

digitalizado 

 

05 

 

 

Indicação 

 

Carta de indicação de representante 

digitalizada 

 

06 

 

 

Formulário de Inscrição 

 

Formulário de Inscrição preenchido  

 

 

 

07 

 

 

 

Carta de apresentação da candidatura 

 

Apresentar carta de uma lauda, objetiva e 

concisa, justificando e expondo os motivos 

pelos quais quer participar da Comissão 

Municipal ODS; que discorra sobre métodos 
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utilizados para trabalhar com indicadores, 

metas, monitoramento e avaliação dos 

projetos que desenvolve; que contenha 

argumentação fundamentada sobre a relação 

dos projetos que desenvolve com os ODS´s 

relacionados no documento de ações 

desenvolvidas, solicitado no Formulário de 

Inscrição e quais impactos essas ações 

promovem no território. 

 

 

Obs.: Caso se trate de uma fundação, esta deverá apresentar cópia da escritura de 

instituição, devidamente registrada em cartório. 


