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Edital 
Seleção de adolescentes e jovens na  iniciativa  
“Um milhão de oportunidades/Rumo ao ENEM 

 

O Instituto Peabiru seleciona adolescentes e jovens em situação de 
vulnerabilidade em Belém (PA) e Manaus (PA) para serem beneficiários do projeto 
Um Milhão de Oportunidades/Rumo ao Enem. 

1. Apresentação do Instituto Peabiru 

O Instituto Peabiru (Peabiru) é uma Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público – OSCIP - criada em 1998 com sede em Belém, capital do Estado 
do Pará, com objetivo de atuar em questões socioeconômicas e ambientais 
relacionados com a sustentabilidade da Amazônia Brasileira, em particular 
aquelas encontradas na sua porção oriental. 

O Peabiru acredita que pode desempenhar um papel de facilitador das 
comunidades, organizações da sociedade civil e empresas nos processos de 
transformações que objetivam combater a exclusão e desigualdade. O Instituto 
crê também nas decisões participativas, direcionando reflexões analíticas para a 
construção coletiva dos propósitos e resultados desejados. Nosso objetivo é 
trabalhar junto com comunidades e organizações da sociedade civil para 
aumentar a capacidade de exercer a plena cidadania, como parte de seu 
desenvolvimento humano a fim de proporcionar o usufruto dos benefícios de um 
modelo econômico sustentável e conservacionistas aos recursos florestais. 

O Brasil conta hoje com a maior geração de adolescentes e jovens de sua 
história: são mais de 48 milhões de pessoas de 10 a 24 anos no País. É urgente 
ofertar oportunidades para que cada um deles possa ter acesso a uma educação 
de qualidade, seja incluído digitalmente e conte com oportunidades decentes no 
mundo do trabalho, adequadas à sua faixa etária. Esse senso de oportunidade 
levou à criação da iniciativa "Um Milhão de Oportunidades", lançada por 
empresas, sociedade civil, Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e 
Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

A iniciativa tem foco nos adolescentes e jovens de 14 a 24 anos, em especial 
aqueles em situação de vulnerabilidade – como negros e pardos, indígenas, 
adolescentes e jovens moradores de periferias urbanas e áreas rurais e pessoas 
com deficiência. Nos próximos dois anos, a meta é gerar um milhão de 
oportunidades, em quatro pilares principais: acesso à educação de qualidade; 
inclusão digital e conectividade; fomento ao empreendedorismo e protagonismo 
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de adolescentes e jovens; e acesso ao mundo do trabalho em oportunidades de 
estágio, aprendiz e emprego formal. 

A iniciativa "Um Milhão de Oportunidades" conta com uma plataforma digital 
(1mio.com.br) para auxiliar adolescentes e jovens na busca de informações 
acessíveis e de qualidade sobre oportunidades e formação para o mundo do 
trabalho, incluindo informações desagregadas por regiões. Todas as 
oportunidades poderão ser acessadas no site e no aplicativo, que vão contar com 
um monitoramento sobre o preenchimento efetivo de cada oportunidade pelas 
empresas que participam por meio de um acordo de adesão. 

Outro objetivo desta iniciativa é dar suporte e apoio através do acesso digital 
para o preparo dos adolescentes e jovens ao ENEM, diante do cenário atual de 
pandemia e dificuldades dos mesmos ao acesso a materiais e frequência escolar, 
mesmo que de forma remota. 

2. Perfil dos adolescentes e jovens 

Para serem beneficiados, os adolescentes e jovens devem estar 
dentro dos critérios estabelecidos, sendo: 

 Estar matriculado em escola pública cursando o último ano do Ensino 
Médio (ou já ter concluído, mas estiver em preparação ao ENEM)*; 

 Residir em local no qual haja cobertura de algum sinal de 
telecomunicação/internet; 

 Não dispor de pacote de dados, assinatura ou acesso gratuito à internet; 

 Estar inscrito no ENEM; 

 Viver em família com renda per capita inferior a R$ 178,00; 

 Estar engajado/a em alguma iniciativa comunitária ou estiver disposto a 
engajar-se a partir desta iniciativa; 

 Residir em Belém (PA) ou Manaus (AM) ou em suas regiões metropolitanas. 

Pretende-se alcançar o maior número possível de adolescentes até 18 anos de 
idade. Pode-se incluir também alguns jovens até 21 anos e, excepcionalmente, 
jovens até 24 anos. 

3. Benefícios dos adolescentes e jovens 

Cada adolescente ou jovem selecionado pela iniciativa, receberá um kit contendo 
os itens abaixo: 

 1 caderno; 

 1 caneta; 
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 1 manual de autocuidado no retorno às aulas; 

 1 guia de Rumo ao Enem; 

 1 estojo (nécessaire); 

 2 máscaras reutilizáveis; 

 1 mochila saco; 

 5 frascos de 60 ml de álcool em gel 70%; 

 1 frasco de sabonete líquido de 60 ml; 

 1 smartphone (Capacidade de Memória RAM - 2 GB; Capacidade de 
armazenamento digital - 16 GB Tecnologia sem fio - Bluetooth, GPS, 
Wifi; Tecnologia de conexão - Bluetooth, Wi-fi, 3G e 4G Sistema 
operacional – Android; 

 1 cartão pré-pago para uso da internet durante 4 meses (35 por mês). 

4.  Contrapartidas dos adolescentes e jovens escolhidos 

Para serem beneficiados pela iniciativa, os adolescentes e jovens deverão 
preencher e assinar um termo de compromisso com o projeto para melhor uso 
e usufruto dos itens contados neste edital. O termo de compromisso terá as 
seguintes condições: 

1. Estar inscrito e participar das enquetes do U-Report para contribuir com o 
monitoramento de políticas públicas para adolescentes e jovens; 

2. Participar de um grupo de WhatsApp criado pelo lnstituto Peabiru para 
monitoramento e envio de informações importantes; 

3. Estar ciente da total responsabilidade sobre qualquer uso do telefone 
celular para atividades em conteúdos inadequados para a idade ou 
limitados pela lei; 

4. No caso de perda, roubo ou furto do celular o lnstituto Peabiru deverá ser 
informado. 0 lnstituto Peabiru orientara para o devido registro de um boletim 
de ocorrência e uma cópia do mesmo deverá ser mantido na instituição. Esta 
medida valerá para o período de dois anos a contar da data de recebimento do 
kit; 

5. Este celular não poderá ser doado, emprestado ou vendido sob nenhuma 
justificativa. O lnstituto Peabiru poderá solicitar a devolução do mesmo ou o 
valor correspondente no caso  de uma destas ações terem acontecido. Esta 
medida valerá para o período de dois anos a contar da data de recebimento do 
kit; 
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6. Estar ciente que o descumprimento injustificado de qualquer compromisso 
assumido terá como consequência a obrigação da devolução do aparelho 
celular ou o seu valor correspondente; 

7. Se por algum motivo não precisar mais ou não queira continuar participando, 
o beneficiário deverá fazer a devolução do aparelho celular ao lnstituto Peabiru; 

8. Estar ciente de que o lnstituto Peabiru realizará uma recarga de celular 
mensalmente até fevereiro de 2021 para facilitar o acesso à internet para 
preparação ao ENEM e acesso às informações do 1 Milhão de oportunidades. 
Caso o número detelefone mude, deverá a comunicar imediatamente ao 
lnstituto Peabiru para os devidos ajustes; 

9. Autorizar o uso de sua imagem e voz para produção de materiais de 
comunicação (vídeos, cards, reportagens impressas ou na web, podcasts) do 
Projeto Viva Melhor Sabendo Jovem e outros prjetos implementados pelo 
lnstituto  Peabiru e pelo Fundo das Nacões Unidas para a lnfancia (UNICEF). 

5. Inscrição para seleção dos adolescentes e jovens 

Para participar da seleção, as instituições e movimentos sociais aos quais os 
pretendentes têm atuação ou os próprios adolescentes e jovens deverão 
preencher a ficha de inscrição on line (formulário), disponível pelo link: 
https://forms.gle/k4qWxYeWcxa8x23A7 até sexta-feira, dia 04/12/2020. 

Qualquer dúvida poderá ser mediada por Edgar Barra, Articulador do 
projeto Viva Melhor Sabendo Jovem – Belém/PA, pelo WhatsApp 
https://wa.me/message/S2GNWZOT22BWM1 ou por Hanne Assimen, Articuladora 
Social do Selo UNICEF, em Manaus, pelo WhatsApp (92) 98291-4090. 
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