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EDITAL IMPACT TANK JCI BRASIL 2020 
 

1. EDITAL E SEUS OBJETIVOS 

1.1. O presente edital tem como objetivo: 

a) Estimular as Organizações Locais da JCI (Junior Chamber Internacional) Brasil a           

criarem MVPs (Mínimo Produto Viável) de negócios, startups de impacto social e            

ambiental com potencial de escalar e que atendam aos Objetivos de           

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU); 

b) Capacitar as Organizações Locais da JCI Brasil para estruturarem projetos de           

negócios sociais ou ambientais que sejam escaláveis, baseados em estudos de           

cenário, análise, pesquisa, desenvolvimento e entrega; 

c) Criar oportunidades para as pessoas e os membros da JCI Brasil para praticarem             

oratória e o debate através dos pitches (fala rápida, que visa demonstrar de forma              

objetiva o produto ou negócio citando os pontos mais importantes como: o            

problema que resolve, a proposta de valor, o diferencial, tamanho de mercado,            

potencial de escala, produto ou/ solução, integrantes e funções do time, projeção            

financeira e concorrentes); 

d) Promover o intercâmbio de conhecimento com profissionais de startups, inovação,          

empreendedorismo e dos membros da JCI Brasil com os         

empreendedores/especialistas em negócios de impacto social e ambiental; 

e) Promover a disseminação da cultura empreendedora para as pessoas, visando          

formar novos empreendedores sociais; 

f) O Impact Tank JCI Brasil 2020 visará promover engajamento, e fortalecimento da            

marca JCI na sociedade e por esse motivo ele permitirá a submissão de qualquer              

pessoa mesmo que não seja membro da organização, dessa forma, visamos           

disseminar conhecimento da organização e ainda, aumentar o número de pessoas           

impactadas tanto pela JCI Brasil como por todas as organizações locais que a             

contemplam.  

  

2. DA COMISSÃO DO IMPACT TANK JCI BRASIL 2020 

2.1. Compõem a Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020: 

● Greyce Franzmann - Diretora Nacional do Impact Tank 2020; 

● Pedro Mendes - Diretor de Branding e Marketing do Impact Tank 2020; 
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● Eveline Sofia Thomas - Diretora de Comunicação do Impact Tank 2020; 

● Demóstenes Muniz Brito - Diretor de Tecnologia do Impact Tank 2020. 

2.2. No caso de substituição de membros da Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020, a               

indicação será feita pelos membros da própria comissão e aprovada pelo Comitê            

Executivo 2020 da JCI Brasil. 

2.3. Cabe à Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020 julgar o cumprimento de quaisquer              

dos itens deste edital. 

2.4. Os membros que compõem a Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020 não poderão              

ser jurados em nenhuma das Etapas da competição. 

2.5. O trabalho da Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020 encerra-se com o término da               

prestação de contas da inscrição que se tornará vencedora na etapa nacional. 

 

3. DOS PARTICIPANTES 

3.1. Estão aptos a participar deste edital do Impact Tank JCI Brasil 2020: todas as pessoas               

sejam elas membros ou não da JCI Brasil que cumpram os seguintes itens a seguir no item                 

4 e que estejam de acordo com a execução e andamento do Impact Tank JCI Brasil 2020                 

no decorrer do ano. 

 

4. DA INSCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1. Poderão ser inscritos apenas ideias de negócios de startups de impactos sociais ou             

ambientais, inovadores e escaláveis que tenham feito o envio de todos os documentos             

solicitados no (Anexo 3): 

a) O descumprimento desta condição implica na perda de todos os direitos de continuar             

no processo para a próxima etapa do Impact Tank JCI Brasil 2020; 

b) Poderão ser submetidos inúmeros projetos por pessoa ou Organização Local; 

c) Qualquer pessoa poderá submeter as inscrições mesmo que não seja membro da JCI             

Brasil; 

d) É desejável que antes da submissão ou durante a inscrição a pessoa que não seja               

membro da JCI faça um contato inicial com a Organização Local da JCI mais próxima               

da sua localidade ou com a comissão do Impact Tank 2020 para participar das              

atividades de preparação do projeto em caso de classificação para as próximas etapas; 

e) Caso uma mesma pessoa insira mais de um projeto de negócio, somente poderá ir              
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adiante o projeto de negócio que obtiver a maior nota de avaliação, diante de todos os                

inscritos pela mesma. 

4.2. As inscrições classificadas para a Etapa Nacional poderão sofrer alterações após a            

apresentação nos Encontros Regionais. 

a) Somente poderão sofrer alterações itens que visem melhorias como da viabilidade do            

projeto; 

b) A proposta de valor do negócio, modelo de negócios e os integrantes do time não               

poderão sofrer mudanças. 

 

5. DO FORMATO DA COMPETIÇÃO 

5.1. O Impact Tank JCI Brasil 2020 será disputado em três etapas: avaliação e seleção dos               

projetos, Etapa Regional e Etapa Nacional. 

5.2. A etapa de avaliação resultará na seleção dos 10 (dez) projetos de negócios que seguirão               

para a Etapa Regional. 

a) Nesta etapa cada Organização Local da JCI deverá realizar um evento para fomentar e              

propiciar capacitações utilizando os materiais produzidos pela equipe do Impact Tank           

JCI Brasil 2020 para assim, garantir que haja inscrições vinculadas a sua Organização             

Local; 

b) Os eventos devem ocorrer até 1 (uma) semana antes do término do prazo de inscrições               

e a equipe da Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020 estará disponível para              

esclarecimentos e eventuais dúvidas; 

c) A formatação do evento citado no item b) encontra-se aqui; 

d) A Organização Local com o maior número de submissões vinculada a ela (ou seja de               

pessoas já membros ou da seleção da OL como o ponto mais próximo da localidade               

quando a pessoa não for membro), ganhará na Convenção Nacional um prêmio de             

reconhecimento pelo engajamento que proporcionou na sua região. O prêmio será           

anunciado durante o período de inscrições deste edital; 

e) O resultado e divulgação das submissões que passarão para a etapa regional sairá no              

dia 18 de maio de 2020. 

5.3. A Etapa Regional será realizada nos Encontros Regionais de 2020. 

a) A Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020 para a etapa regional irá selecionar até 10                

(dez) submissões que poderão tentar a classificação para a Etapa Nacional, somente            

se atingirem os requisitos e tiverem a maior pontuação durante a avaliação na Etapa              
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Regional. 

5.4. Na Etapa Regional e na Etapa Nacional os projetos de startups deverão ser             

apresentados através de um pitch por, no máximo, uma pessoa. 

5.5. A apresentação na Etapa Regional deverá ser realizada através de um pitch de, no              

máximo, 5 (cinco) minutos. O modelo de pitch recomendado encontra-se aqui: 

a) A apresentação deverá ser interrompida imediatamente assim que o tempo de 5 (cinco)             

minutos for atingido; 

b) Será disponibilizado controle de tempo visual para os apresentadores; 

c) Recomendamos aos coordenadores dos eventos da etapa regional e nacional que esse            

controle seja em uma tela digital com um cronômetro virado para o apresentador; 

d) Poderão ser utilizados recursos audiovisuais para realização da apresentação; 

e) Poderá ser entregue aos jurados qualquer tipo de material que apóie a apresentação             

do projeto, obedecendo-se o tempo total de 5 (cinco) minutos, conforme item 5.3 da              

letra b; 

f) As pessoas com as submissões classificadas para a etapa regional serão contatadas            

para saber em qual dos três encontros regionais irão apresentar o projeto para             

prosseguir na competição. Para divisão será levado em consideração a localidade mais            

próxima da residência de quem está se inscrevendo. Os gastos de deslocamento serão             

de inteira responsabilidade do participante, a inscrição para a etapa não será cobrada             

caso a pessoa somente participe do evento para realizar a apresentação (isso vale             

para a etapa regional como a nacional também). As datas e localidades de realização              

da etapa regional assim como da nacional, encontram-se no anexo 6; 

g) Já para a etapa nacional os 3 selecionados pelos jurados a continuar deverão estar              

inscritos no evento da Convenção Nacional. 

5.6. As apresentações de cada Encontro Regional serão avaliadas por uma banca,           

composta por até 5 (cinco) jurados selecionados pelo Comitê Executivo da JCI Brasil,             

Comissão do Impact Tank e pela Organização Local organizadora do evento: 

a) Os jurados não poderão ser membros de Organizações Locais que possuem           

projetos de negócio inscritos no Impact Tank JCI Brasil 2020 na etapa na qual              

estão participando; 

b) Pelo menos 50% dos jurados devem ser externos à JCI Brasil e ligados à área de                

empreendedorismo; 

c) E um dos jurados deverá ser ligado especificamente a startups. 
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5.7. A responsabilidade pelo preparo e teste dos materiais de suporte ao pitch é da              

equipe/projeto participante: 

a) A Organização Local organizadora do evento fornecerá apenas a infraestrutura de           

áudio e vídeo; 

b) Caso seja necessário utilizar algum equipamento específico, a organizadora do          

evento deverá ser consultada para verificar a disponibilidade; 

c) Ficará facultado ao responsável pela apresentação do pitch (quem submeteu) de           

levar qualquer equipamento específico que seja necessário para sua apresentação,          

desde que compatível com a infraestrutura do evento. 

5.8. Será classificado automaticamente para a Etapa Nacional o primeiro colocado de cada            

Encontro Regional, sendo as decisões irrefutáveis. 

5.9. Depois de selecionados os vencedores das fases regionais, todos os projetos serão            

dispostos em um ranking geral contemplando somente as avaliações da Etapa           

Regional na qual, excluindo-se os vencedores regionais, serão selecionados os dois           

melhores projetos dessa listagem para continuarem na competição juntamente com os           

outros três vencedores (um em cada Encontro Regional, através da avaliação e            

seleção dos jurados). Caso algum dos dois projetos já esteja contemplado para seguir             

a etapa nacional, será considerado o próximo do ranking com maior pontuação. Esse             

resultado será anunciado somente depois do terceiro Encontro Regional. 

5.10. A apresentação do projeto na Etapa Nacional deverá ser realizada através de um pitch              

de, no máximo, 5 (cinco) minutos: 

a) As apresentações da Etapa Nacional serão avaliadas por uma banca composta por            

até 5 (cinco) jurados selecionados pelo Comitê Executivo da JCI Brasil 2020 ou             

Comissão do Impact Tank, podendo eles serem vinculados ou não à JCI Brasil; 

b) O jurado não pode ser ou ter sido membro de nenhuma das Organizações Locais              

participantes do Impact Tank JCI Brasil 2020; 

c) Pelo menos 50% dos jurados devem ser externos à JCI Brasil e ligados à área de                

empreendedorismo; 

d) Pelo menos um dos jurados deverá ter atuação no ecossistema de startups; 

e) Será concedido o período de tempo de até 15 (quinze) minutos para comentários e              

críticas e feedbacks dos jurados após cada pitch; 

f) Ao final das apresentações da Etapa Nacional, os jurados definirão o vencedor que             
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receberá o prêmio da JCI Brasil, sendo as decisões  irrefutáveis. 

5.11. A inscrição e entrega do projeto melhor avaliado para a Etapa Regional será no              

período entre a 0 (zero) hora e 1 (um) minuto do 16 de fevereiro de 2020 até às 23 (vinte                    

e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos de 16 de abril de 2020. 

a) As datas de inscrição e entrega poderão ser alteradas pela Comissão do Impact             

Tank JCI Brasil 2020, com antecedência de, pelo menos, 7 dias corridos. 

5.12. O método adotado para inscrições é via eletrônica a ser definido pela Comissão de              

Impact Tank JCI Brasil 2020. 

a) No ato da inscrição via plataforma eletrônica deverão ser fornecidos os documentos            

exigidos por esse edital, conforme o (Anexo 3). 

 

6. DOS ITENS NECESSÁRIOS PARA SUBMISSÃO: 

6.1. O que precisa ser enviado: as inscrições ao Impact Tank JCI Brasil 2020 devem              

apresentar no momento de submissão, os seguintes itens: 

a) Nome da ideia, do negócio e da startup; 

b) Nome da Organização Local à qual está vinculado como membro ou àquela            

correspondente à cidade mais próxima. 

c) Pesquisa de validação do problema, comprovando se ele é real ou não (se aquela ideia               

de solução ou proposta corresponde realmente com algo já poderá contribuir e permitir             

a diminuição ou resolução do problema proposto); 

d) Modelo de negócio; 

e) Time responsável pela execução; 

f) Anexo do Pitch Deck correspondente em PDF (Portable Document Format), seguido           

pelo modelo disponibilizado pela Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020; 

g) Anexo do Vídeo do Pitch Deck sendo apresentado: instruções do formato do vídeo             

em modo paisagem (horizontal), em formato 16:9 com duração de  5 (cinco) minutos; 

h) O(s) Objetivo(s) de Desenvolvimento Sustentáveis relacionados ao projeto; 

i) Plano de ação com cronograma de execução (como); 

j) Orçamento para execução conforme (Anexo 7) deste edital; 

k) Termo de Compromisso e autorização de Uso de Imagem preenchido e assinado            

(Anexo 2). 
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7. DA ORGANIZAÇÃO 

7.1. A organização da competição será distribuída de acordo com a etapa a ser realizada, a               

saber: as submissões que não apresentarem o conteúdo mínimo exigido no item 6.1             

não serão habilitadas para se apresentarem na Etapa Regional. Etapa de avaliação e             

seleção: coordenada pela Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020; 

7.1.1. Etapa Regional: coordenada pela Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020,           

juntamente com o alinhamento e operação das comissões coordenadoras de cada           

Encontro Regional e os VPNs para garantir o engajamento das Organizações Locais. A             

comissão coordenadora do Impact Tank JCI Brasil 2020 precisa garantir que os            

requisitos deste edital sejam cumpridos; 

7.1.2. Etapa Nacional: coordenada pela Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020,           

pela coordenação da Convenção Nacional 2020 e o Comitê Executivo da JCI Brasil             

2020. 

7.2. A comissão deve informar as regras e, por sorteio, definir a ordem de apresentação              

dos projetos. Recomenda-se realizar este sorteio no período anterior às          

apresentações, de forma presencial ou virtual. 

 

8. DO JULGAMENTO 

8.1. A Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020 irá homologar os projetos inscritos antes              

da Etapa Regional para assegurar que apresentam o conteúdo mínimo exigido no item             

6.1. 

8.1.1. As submissões que não apresentarem o conteúdo mínimo exigido no item 6.1            

não serão habilitadas para se apresentarem na Etapa Regional. 

8.2. Em todas as etapas do Impact Tank JCI Brasil 2020 o Formulário de Avaliação é o                

único meio de avaliação, no qual a apresentação de todos os concorrentes serão             

analisadas, dessa forma é garantido um padrão de parâmetros para a comparação e,             

assim, uma seleção mais eficaz e justa. 

8.2.1. O Formulário de Avaliação encontra-se no Anexo 1 deste edital. 

8.3. A Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020, ou representantes por ela nomeados,             

será a escrutinadora das avaliações das submissões e responsável por coordenar as            

atividades dos jurados em todas as etapas. 

8.3.1. As decisões da Comissão Julgadora são de caráter único, soberano e           
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irrevogável. 

8.4. As Comissões Julgadoras não necessariamente serão compostas pelos mesmos         

integrantes em todas as etapas. Caberá à Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020              

decidir como se procederá a seleção em caso de ausência de integrantes de uma              

Comissão Julgadora. 

 

9. DA PREMIAÇÃO 

9.1. O vencedor da Etapa Nacional do Impact Tank JCI Brasil 2020 receberá uma             

premiação financeira no valor de R$ 10.000,00, valor aprovado no orçamento da            

Gestão 2020 da JCI Brasil, e juntamente ao prêmio 5 mentorias que irão ocorrer com               

especialistas nas seguintes áreas: definição e validação do modelo de negócios, teoria            

da mudança, estruturação de métricas e indicadores, Marketing, Precificação. Os          

mentores serão apresentados e conectados com o projeto vencedor posteriormente a           

Convenção Nacional. 

9.2. Os participantes das Etapas Regional e Nacional receberão um Certificado de           

Participação. 

9.3. O valor correspondente ao prêmio será repassado pela JCI Brasil em etapas, conforme             

cronograma de execução do projeto apresentado no item 6.1, e prestação de contas             

conforme modelo no (Anexo 7) deste edital. 

9.3.1. O depósito do prêmio será feito na conta corrente da pessoa física que submeteu o               

projeto e o apresentou nas etapas presenciais ou na conta da Organização Local da              

JCI Brasil conforme orçamento e cronograma apresentados. 

9.3.2. A primeira parcela será referente a 50% (cinquenta por cento) do prêmio repassado             

em até 7 dias úteis após o término da Convenção Nacional de 2020 condicionado ao               

envio das certidões negativas pela pessoa vencedora à Comissão do Impact Tank 2020             

e ao Comitê Executivo da JCI Brasil 2020 após a Convenção Nacional, comprovando             

ser legítimo para receber a premiação. 

9.3.3. Para liberação da primeira parcela, a pessoa física responsável pela submissão do            

projeto vencedor deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) Atestados de antecedentes criminais; 

b) Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da              
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União; 

c) Cópia do CPF e do RG; 

d) Comprovante de residência. 

9.3.4. Caso a pessoa física responsável pela submissão do projeto vencedor seja           

membro ou se torne membro da Organização Local informada na submissão do projeto             

a prestação de contas poderá ser realizada pela Organização Local e o depósito do              

prêmio na conta bancária desta sendo, assim, dispensada a apresentação da           

documentação exigida no item 9.3.3. 

9.3.5. A prestação de contas será realizada de forma simplificada com periodicidade           

mensal por E-mail e de forma detalhada em três momentos, sendo: 

a) A primeira prestação de contas detalhada até a RNDL 2021; 

b) A segunda prestação de contas detalhada até o primeiro Encontro Regional de            

2021; 

c) A prestação de contas detalhada final até o último Encontro Regional realizado no             

ano de 2021. 

9.3.6. Caso alguma discrepância seja encontrada na prestação de contas, será enviado           

uma notificação pedindo alterações ou justificativas que deverão ser respondidas e           

alinhadas. Se for entendido que há incoerências ou as justificativas não forem            

apresentadas, o projeto vencedor não receberá a segunda parcela da premiação e            

deverá realizar o ressarcimento do valor já repassado. 

 

10. DA EXECUÇÃO DO PROJETO 

10.1. O projeto inscrito poderá ser iniciado após o término do período de inscrição do projeto. 

10.2. Caso o projeto seja o vencedor da Etapa Nacional, as despesas incorridas serão             

posteriormente reembolsadas pela JCI Brasil, mediante a prestação de contas          

referente ao orçamento já aprovado anteriormente e respeitando-se o limite          

estabelecido no item 9.1. 

10.3. Caso o projeto não seja o vencedor da Etapa Nacional, as despesas incorridas ficarão              

sob total responsabilidade da equipe coordenadora caso não sejam membros da JCI            

ou mesmo que sejam membros das Organizações Locais participantes. 

10.4. A prestação de contas do projeto vencedor deverá ser concluída até o último Encontro              
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Regional 2021. Após esse prazo, o projeto vencedor não terá mais direito ao valor              

residual da premiação. 

10.5. Caso o uso dos recursos da premiação e a prestação de contas seja realizada pela               

Organização Local esta deve considerar pré-aprovadas as ações e despesas referentes           

aos itens que constaram na submissão do projeto vencedor conforme item 6.1 incluindo             

suas alterações (se informadas à Comissão do Impact Tank 2020 e aprovadas) até a Etapa               

Nacional de forma a viabilizar que as ações previstas no projeto vencedor aconteçam             

dentro dos prazos e critérios informados. 

 

11. DA PUBLICAÇÃO 

11.1. O vencedor do Impact Tank JCI Brasil 2020, e sua respectiva Organização Local, se              

aplicável, terão suas imagens divulgadas nas mídias sociais eletrônicas e impressas           

relacionadas à Convenção Nacional 2020 e da JCI Brasil. 

 

12. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

12.1. A prestação de contas do projeto deve incluir: 

a) Um relatório com detalhes do planejamento, execução, e indicativo dos resultados           

alcançados e não alcançados com o projeto; 

b) Evidências da execução do projeto, tais como: fotos, arquivos de mídia (impressa            

ou digital), depoimentos dos participantes, e outros; 

c) Planilha de fluxo de caixa do orçamento do projeto especificando a integralidade            

dos gastos; 

d) Documentos fiscais e comprovantes de pagamento. 

12.2. Os documentos fiscais e comprovantes de pagamento deverão se referir ao período de             

execução do projeto, ou seja, a partir de 1º. (primeiro) de maio de 2020 (dois mil e                 

vinte) até a data de conclusão da prestação de contas. 

12.3. Fica estabelecido que a não prestação de contas após a execução do projeto vencedor              

acarreta em impedimento de participação no próximo edital lançado do Impact Tank            

JCI Brasil no ano de 2022 e a penalidade será a devolução da premiação recebida. 

12.4. A prestação de contas será igualmente avaliada pela Comissão do Impact Tank JCI             

Brasil 2020, juntamente com o Comitê Executivo da JCI Brasil 2020. 
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12.5. Após a prestação de contas ter sido aprovada pelo Comitê Executivo da JCI Brasil              

2020 e pela Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020, o projeto e a prestação de                

contas deverão ser divulgados para todas as Organizações Locais da JCI Brasil em até              

30 (trinta) dias por meio do site oficial da JCI Brasil e e-mail aos Presidentes Locais. 

12.6. Caso a soma total das despesas realizadas, subtraídas aquelas que forem pagas por             

meio de permutas ou patrocínios, seja menor que o valor do prêmio estabelecido no              

item 9.1, o valor residual a que se refere o item 9.3.6 será o valor restante desde que o                   

valor total somando os dois repasses não ultrapasse o valor do prêmio. 

 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1. O descumprimento de qualquer um dos itens deste edital implicará em pena de             

desclassificação da inscrição. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão vigente. 

.  
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14. ANEXO 1 
 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Teoria da Mudança e Tese de impacto (Peso 2) 
(Capacidade de promover mudanças positivas para a sociedade e clareza do problema a ser 

resolvido) 
Pontos 
(0-10) 

Escalabilidade - capacidade de ser expandido para mais pessoas com o mínimo viável para execução.  

Número de pessoas impactadas - a capacidade de atuar em diferentes contextos e atingir o máximo                
possível de pessoas  

Ter descrito o problema e a proposta de valor de acordo com a sua teoria da mudança e tese de impacto  

Possui métricas de impacto definidas  

Efetividade - capacidade de resolver o problema social e/ou ambiental para o qual foi proposto  

Sustentabilidade (Peso 1,5) 
(Capacidade de ser executado com um volume viável de recursos) 

Pontos 
(0-10) 

Financeira - possui captação de recursos o suficiente para manter a execução   

Possui um time capacitado para executar o negócio  

Capacidade de ser executado e ampliado pela própria comunidade sem a presença da JCI  

Inovação  (Peso 1,5) 
(Grau de inovação perante o que já é oferecido no mercado) 

Pontos 
(0-10) 

A solução e/ou modelo de negócios é disruptiva e altamente inovadora.  

A solução é difícil de ser copiada.  

Transferência de conhecimento - permite a passagem de conhecimento de forma simples  

Pitch (Peso 1) Pontos 
(0-10) 

O empreendedor social realizou seu pitch com persuasão, confiança e boas habilidades de oratória.  

O empreendedor social  expôs em seu pitch todas as informações solicitadas no modelo que a comissão 
do Impact tank passou, onde levava em consideração: problema a ser resolvido, proposta de valor, teoria 
da mudança e tese de impacto, modelo de negócio, a solução perante concorrência, tamanho de mercado, 
projeção financeira, time e contato. 

 

O empreendedor social respondeu com clareza e conhecimento os questionamentos dos jurados  

TOTAL  
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15. ANEXO 2 
 

TERMO DE COMPROMISSO E AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM 
 

Eu, ______________________________________, portador do RG __________________, CPF       

________________, AUTORIZO o uso das imagens associadas a inscrição referente a ideia do             

negócio/startup social ______________________________, para concorrer ao edital do Impact         

Tank JCI Brasil 2020, em fotos ou vídeo, para ser utilizada pela JCI Brasil em sua divulgação                 

institucional.  

 

A presente autorização é concedida por tempo indeterminado e a título gratuito, abrangendo o uso               

das imagens acima mencionadas em todo território Nacional e no exterior, em todas as suas               

modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) site; (II) mídias sociais; (III) cartazes; (IV)               

divulgação em geral. 

 

Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que                 

nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos às referidas imagens. 

 

 

______________________, ___ de ___________________ de 2020 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura 
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16. ANEXO 3  
ITENS SOLICITADOS PARA REALIZAR A INSCRIÇÃO 

 

● Nome da ideia do negócio/startup; 

● Nome da Organização Local à qual está vinculado como membro ou àquela correspondente a sua               

cidade mais próxima; 

● Pesquisa de validação caso aquele problema é ou real, se aquela ideia de solução ou proposta                

corresponde realmente com algo já poderá contribuir e permitir a diminuição ou resolução do              

problema proposto; 

● Modelo de negócio; 

● Time responsável pela execução; 

● Pitch Deck correspondente em PDF (Portable Document Format), seguindo o modelo           

disponibilizado pela Comissão do Impact Tank JCI Brasil 2020; 

● Anexo do Vídeo do Pitch Deck sendo apresentado: instruções do formato do vídeo em modo               

paisagem (horizontal), em formato 16:9 com duração de  5 (cinco) minutos; 

● O(s) Objetivo(s) de Desenvolvimento Sustentáveis relacionados ao projeto (Anexo 4); 

● Plano de ação com cronograma de execução (como); 

● Orçamento para execução conforme (Anexo 7) deste edital; 

● Termo de Compromisso e autorização de Uso de Imagem preenchido e assinado (Anexo 2). 
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17. ANEXO 4 
 

OBJETIVOS DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 
 

Objetivo 1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares 

Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e 

promover a agricultura sustentável 

Objetivo 3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos, em todas as idades 

Objetivo 4. Assegurar a educação inclusiva e equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos 

Objetivo 5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas 

Objetivo 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todos 

Objetivo 7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à energia 

para todos 

Objetivo 8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego 

pleno e produtivo e trabalho decente para todos 

Objetivo 9. Construir infra estruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e 

sustentável e fomentar a inovação 

Objetivo 10. Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

Objetivo 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis 

Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 

Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos 

Objetivo 14. Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos 

para o desenvolvimento sustentável 

Objetivo 15. Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir 

de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da 

terra e deter a perda de biodiversidade 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, 

proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e 

inclusivas em todos os níveis 

Objetivo 17. Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável 

  

Junior Chamber International Brasil 
Avenida Comendador Franco, 1341– Curitiba (PR) – CEP 80.215-090 – Telefone: +55 (41) 98516-5830 – www.jci.org.br - jcibrasil@jci.org.br 

http://www.jci.org.br/
mailto:jcibrasil@jci.org.br


          
 
 

18. ANEXO 5 
 

PRESTAÇÃO DE CONTAS EDITAL IMPACT TANK JCI BRASIL 2020 

Nome Completo ou 
Organização Local: 

 

 
Evidência 01: Relatório com detalhes do planejamento, execução. 
 
Evidência 02: Indicativo dos resultados alcançados e não alcançados com o projeto. 
 
Evidência 03: Incluir a seguir imagem das publicações em mídias impressas e/ou digitais             
(imagens ou publicações relevantes que comprovem a realização do projeto). 
 
Evidência 04: Incluir depoimentos dos participantes. 
 
Evidência 05: Outros. 
 
Evidência 06: Planilha de fluxo de caixa do orçamento do projeto especificando a             
integralidade dos gastos, conforme modelo do ANEXO 7. 
 
Evidência 07: Documentos fiscais e comprovantes de pagamento. 
 
Responsável pelo preenchimento do formulário. 
 

 

 
E-mail para contato. 
 

 

 
Dados bancários (banco, agência, conta)  da Pessoa Física (que está submetendo a 
inscrição e que representará o projeto em todas as etapas) ou da Organização Local. 
 

Número Banco:  

Banco:  

Agência:  

Conta corrente:  

CPF ou CNPJ Organização 
Local: 
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19. ANEXO 6 
 

CRONOGRAMA E PRAZOS EDITAL IMPACT TANK JCI BRASIL 2020 
 

 
ATIVIDADE DATA 

 

1. Lançamento Edital na RNDL  16 de fevereiro de 2020 

2. Prazo inscrição 16 fevereiro a 16 de abril de 2020 

3. Divulgação dos 10 que passarão para a 
etapa regional 18 de maio de 2020 

4. Encontro Regional São Bento do Sul 27 e 28 de junho de 2020 

5. Encontro Regional Espumoso 11 e 12 de julho de 2020 

6. Encontro Regional Maravilha 25 e 26 de julho de 2020 

7. Convenção Nacional Concórdia 09 a 11 de outubro de 2020 

8. Repasse Valor 50% para vencedor Em 7 dias úteis após a Convenção 
Nacional 2020 

9. Prestação Contas 01 RNDL 2021 

10. Prestação Contas 02 Primeiro Encontro Regional 2021 

11. Prestação Contas FINAL Último encontro regional 2021 

12. Repasse do valor remanescente de 50% 
para vencedor 

Em 7 dias úteis após a RNDL 
2021 
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20. ANEXO 7 
 

MODELO DE ORÇAMENTO DE PROJETO 
 

DESPESAS 
Descrição Valor 

estimado 
Valor 

realizado 
Data Favorecido 

     

     

     

TOTAL     
 
 

RECEITAS 
Descrição Valor 

estimado 
Valor 

realizado 
Data Origem 

     

     

     

TOTAL     
 

 

RESULTADO FINANCEIRO 
 ESTIMADO REALIZADO 

DESPESAS   

RECEITAS   

RESULTADO   
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