
 
 
 
 
 
 

Os programas descritos abaixo representam oportunidades para captação de recursos, via 
transferência voluntária para órgãos localizados no Estado do Espírito Santo. As informações 
são atualizadas semanalmente com base em dados da Plataforma Mais Brasil. Em caso de 
dúvidas: (27) 3347-5399. 

 

 

Oportunidade: Ministério da Educação 

Nome/Objetivo do Programa 

Fomentar as ações desenvolvidas pela Diretoria de Educação a Distância 
(DED) da Capes, especialmente os cursos ofertados pelo Sistema 
Universidade Aberta do Brasil (UAB), os mestrados profissionais inseridos no 
contexto do PROEB, além de projetos especiais voltados para a inovação 
tecnológica em EAD e formação de professores para a educação básica. 

Critérios / Valores  Não constam informações no SICONV. 

Quem pode submeter propostas Todos os Estados estão Aptos 

Até quando é possível submeter 
uma proposta?  

31/12/2019                  Expira em até 7 dias 

Palavra-chave Inovação tecnológica; formação de professores 

Mais informações  Clique aqui para acessar o link 

 
 

Oportunidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Nome/Objetivo do Programa 
Viabilizar aquisição de veículos e equipamentos de informática visando a 
melhoria da Assistência Técnica e Extensão Rural. 

Critérios / Valores  

Seleção de uma entidade por estado da federação. Existindo EMATER ou 
similar, esta será a escolhida. Valor de Repasse de até R$ 1.000.000,00. 
Atentar aos limites de contrapartida financeira estabelecidos na LDO vigente. 
Apresentação de Plano de Trabalho e Memória de Cálculo, 3 orçamentos dos 
itens veículo, notebook/ultrabook, smartphone e tablet para verificação 
valor médio apresentado. Declaração de Contrapartida, de Capacidade 
Técnica e Gerencial e o Plano de Sustentabilidade dos equipamentos. 

Quem pode submeter propostas Todos os Estados estão Aptos 

Até quando é possível submeter 
uma proposta?  

03/12/2019                  Expira em até 7 dias 

Palavras-chave Informática; extensão rural; assistência técnica 

Mais informações  Clique aqui para acessar o link 

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarPrograma/ResultadoDaConsultaDeProgramaDeConvenioDetalhar.do?id=40255&Usr=guest&Pwd=guest
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarPrograma/ResultadoDaConsultaDeProgramaDeConvenioDetalhar.do?id=44047&Usr=guest&Pwd=guest


 
 
 

Oportunidade: Ministério da Educação 

Nome/Objetivo do Programa 
Contratação de Serviços e aquisição de insumos para custear os cursos do 
Programa Nacional de Professores da Educação Básica - PARFOR. 

Critérios / Valores  
Instituições que possuem turmas em andamento, selecionadas em editais 
anteriores. 

Quem pode submeter propostas Todos os Estados estão Aptos 

Até quando é possível submeter 
uma proposta?  

31/12/2019                  Expira em até 30 dias 

Palavra-chave Professores; cursos 

Mais informações  Clique aqui para acessar o link 

 
 

Oportunidade: Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos 

Nome/Objetivo do Programa 
Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores 
e Ambientalistas. 

Critérios / Valores  

A execução do projeto se efetivará mediante ações técnicas destinadas aos 
casos demandados ao Programa Estadual de Proteção aos Defensores dos 
Direitos Humanos em conformidade com o disposto no Decreto 6.044/2007 
e fundamentado no Decreto nº 9.937/2019 e em conformidade com o 
Manual de Orientador de Procedimentos do PPDDH, que contém a 
metodologia de trabalho adotada. 

Quem pode submeter propostas ES,MT,MS,PB,RS,RO 

Até quando é possível submeter 
uma proposta?  

31/12/2019                  Expira em até 30 dias 

Palavra-chave Defensores de direitos humanos 

Mais informações  Clique aqui para acessar o link 

 

https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarPrograma/ResultadoDaConsultaDeProgramaDeConvenioDetalhar.do?id=43956&Usr=guest&Pwd=guest
https://voluntarias.plataformamaisbrasil.gov.br/voluntarias/ConsultarPrograma/ResultadoDaConsultaDeProgramaDeConvenioDetalhar.do?id=43796&Usr=guest&Pwd=guest

