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FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

Nome:_______________________________________________________________________  

RG:______________________________________CPF:_______________________________ 

E-mail pessoal e profissional:_____________________________________________________ 

Instituição:___________________________________CNPJ:____________________________  

Endereço da instituição:_________________________________________________________  

Bairro:_______________________________________Cidade:__________________________  

CEP:_______________________________Telefone: (___)_____________________________  

Endereço residencial:____________________________________________________________  

Bairro:_______________________________________Cidade:__________________________  

CEP:_______________________________Telefone: (___)_____________________________  

 

PRÊMIO 

 

Título do trabalho:______________________________________________________________ 

Data de execução:______________________________________________________________  

Autores:______________________________________________________________________ 

Áreas de atuação transversais: 

(  ) violência doméstica contra crianças e adolescentes 

(  ) exploração sexual 

(  ) trabalho decente 

(  ) convivência familiar e comunitária 

(  ) medidas socioeducativas 

Materiais enviados - (informe aqui a quantidade de fotos, vídeo ou material institucional): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Relato da experiência (descreva com detalhes a experiência exitosa de sua organização / 

entidade / instituição): 

2. Descreva resumidamente quais os critérios de inovação e criatividade de sua experiência: 
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3. Descreva os níveis de eficácia e o impacto da ação (identifique indicadores quantitativos e 

qualitativos gerados pela prática): 

 

4. Faça uma avaliação do potencial de continuidade da experiência e descreva a ligação com 

as ações que visam garantir os direitos de crianças e adolescentes como prioridade 

absoluta: 
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Eu, _______________________________________________, _________________________,  

                                  (nome completo)                                                         (profissão)  

concordo com todos os termos do regulamento do I Concurso de Boas Práticas, renuncio a 

qualquer tipo de recurso contra o mesmo e, por fim, declaro serem verdadeiras as informações 

prestadas acima.   

João Pessoa, _____de_____________de 2013 

___________________________________  

Assinatura  

 

5. Descreva rapidamente os códigos de ética e responsabilidade adotados pela experiência, 

como foi feito o trabalho em rede e informe sobre sua eficiência e sua execução: 


