
Ficha de Inscrição de Projeto 
          Fundo Social 2021 
   Sicredi Interestados RS/ES 

 

 

 

Algum associado está indicando este projeto ou entidade? 

(   ) Não 

(   ) Sim. Nome completo do associado: ________________________________________________________ 

 

INFORMAÇÕES DA ENTIDADE SOLICITANTE DO PROJETO: 

Nome Entidade: 

CNPJ:  

Endereço:  

Telefone: 

E-mail: 

Área de ação da entidade (bairros, municípios): 

Nº de colaboradores/funcionários: 

Fontes de Receita da Entidade: 

Site (se houver): 

Facebook (Se houver): 

Instagram (se houver): 

Número da Conta no Sicredi (Se houver): 

Descreva o principal objetivo, o propósito e a atuação da entidade. 

 

 

 

 

 

Pessoa de contato na entidade 

Nome: 

Cargo: 

Telefone: 

E-mail: 

Número da Conta no Sicredi (Se houver): 

 

OBSERVAÇÃO: Após preenchido (de preferência de forma digitada), a ficha de inscrição deve ser feita através do e-mail 
coop0663_fundosocial@sicredi.com.br. No campo assunto deverá ser escrito Fundo Social mais o nome do município da 
entidade requerente. Exemplo: Fundo Social Pelotas. Anexar informações relevantes do projeto como fotos, publicações 
e documentos que contribuam para uma melhor avaliação.  
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Ficha de Inscrição de Projeto 
          Fundo Social 2021 
   Sicredi Interestados RS/ES 

 

 

 

INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO 

Informações em azul devem ser apagadas para que sejam inseridas as informações do projeto. 

Título do Projeto: 

Este projeto já existe? (   ) Não (   ) Sim. Desde quando? _____/_____/_____ 

Enquadramento do Projeto: 

(   ) educação 

(   ) cultura 

(   ) esporte 

(   ) saúde 

(   ) meio ambiente 

(   ) segurança 

(   ) inclusão social 

Objetivo do Projeto: O que se pretende fazer/adquirir com este projeto?  

Período de Aplicação: 

Data Prevista de Início: Data Prevista de Conclusão: 

Benefícios Esperados: Especificar quantitativa e qualitativamente os resultados esperados (Bens, serviços, descrever 
atividades e sua finalidade). 

Público Beneficiado: Descrever a quantidade e quais pessoas (crianças, jovens, adultos, idosos...) o projeto deseja 
beneficiar. 

Alcance do Projeto: Descrever a área de atuação que o projeto vai beneficiar (bairros, municípios). 

Orçamento Total do Projeto: Especificar o valor total dos investimentos ou do orçamento de todo o projeto, 
especificando os itens. 

Valor Solicitado ao Fundo Social do Sicredi:  

O que a verba do Fundo Social do Sicredi irá viabilizar? Descrever os itens/produtos/serviços a serem adquiridos com 
valores separadamente. 

Recursos da Própria Entidade: Especificar o valor de contrapartida, caso o projeto tenha um valor superior ao 
solicitado. 

Outros Apoiadores: Especificar o nome e o valor da contribuição de cada parceiro (se houver). 

Como o projeto pretende contribuir para a melhora da qualidade de vida dos participantes e da comunidade onde o 
projeto ocorre? Descrever de que forma as ações desenvolvidas pelo projeto vão contribuir com a qualidade de vida 
dos participantes e da comunidade. 

Outras Informações Relevantes: Complementar com a descrição de ações/atividades/voluntários e apoiadores na 
execução do projeto. 

 

Autorizo a Sicredi a divulgar todas as informações referentes ao projeto em anexo, independente da aprovação ou 
liberação de recursos pelo Fundo Social. 

(   ) Li e concordo. 

  

Assinatura do Responsável pela Entidade 

Nome: _________________________________________ 

CPF: ___________________________________________ 

 


