
SELEÇÃO PARA CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADOLESCENTES 

SELEÇÃO PARA CAPACITAÇÃO 

EDITAL Nº01/2022 DE 10 DE JANEIRO DE 2022 

 
A Fundação Brasil Cidadão para Educação, Cultura, Tecnologia e Meio Ambiente - 
FBC, por meio deste Edital n°01/2022, torna público a abertura de inscrição para  
seleção de jovens entre 15 e 29 anos do projeto “Juventude em Movimento patrocinado  
pelo  Instituto Localiza.  
 

1 DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1 O presente Edital objetiva a convocação de jovens de Icapuí entre 15 e 29 anos 
para participarem de seleção para o projeto “Juventude em Movimento” com o 
intuíto de oferecer uma oportunidade de inclusão socioprodutiva e de aprendizagem 
associada à geração de renda, por meio de capacitações e oficinas; 

1.2  As termáticas das capacitaçãoes abordarão temas sobre o Cultivo de Algas 
Marinhas, Tecnologis Sociais Associadas, Empreendedorismo e Temas 
Transversais;   

1.3 Cada participante irá receber uma bolsa, mediante o cumprimento de 85% de 
participação nas atividades propostas pelo projeto; 

1.4 As atividades irão ocorrer na sede do Projeto Mulheres de Corpo e Algas, 
localizada na comunidade da Praia de Barrinha; os dias na semana ainda serão 
decididos;  

 
2 PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 

Estão aptos a participar da seleção jovens e adolescentes com os seguintes requisitos: 

 Ter entre 15 e 29 anos; 
 Não possuir vínculo empregatício ou qualquer bolsa remunerada; 
 Residir no município de Icapuí/CE; 
 Não estar matriculado ou cursando ensino superior; 
 Está inscrito no CadÙnico 

 

3 INSCRIÇÕES 

As inscrições acontecerão entre os dias 17 a 23 de janeiro de 2022, através do Link: 

https://forms.gle/PZEpCiHJvyygZtmD6  

RESULTADOS 

 
Os resultados da seleção serão divulgados no dia 26 de janeiro de 2021, no site da 
Fundação Brasil Cidadão para Educação, Cultura, Tecnologia e Meio Ambiente – FBC. 
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