EDITAL DE SELEÇÃO PROGRAMA LAB + Impact
Inscrições: de 14 de Janeiro a 24 de Janeiro de 2019 .
1º Encontro presencial para os aprovados: 26 de Janeiro de 2019..
Instituto Caixa Seguradora, em parceria com o Impact Hub Brasília,
declaram que a partir de 14 de janeiro de 2019 está aberto o processo
seletivo para o Programa Lab + Impact o qual será regido por este edital.
1.

INFORMAÇÕES GERAIS

O Programa Lab é uma iniciativa do Instituto Caixa Seguradora em parceria
com o Impact Hub Brasília lançada em 2018.
O Impact Hub é uma organização fundada em 2007 em Londres, que atua
como intermediária, ou seja, é uma instituição que facilita, conecta e apoia
a conexão, garantindo parcerias estratégicas e duradouras. O Impact Hub
conecta pessoas a causas por meio de programas e espaços relacionais.
Os programas são desenvolvidos em parceria com empresas, fundações e
governo para articular e acelerar iniciativas de impacto. Atualmente,
estamos presentes em mais de 121 cidades, em 50 países diferentes,
proporcionando potencial do impacto social para alcançar uma escala
global. Mais de 100 mil membros fazem parte da nossa rede global. No Brasil
estamos presente em: Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis,
Manaus, São Paulo e Recife.
O Instituto Caixa Seguradora foi criado em 2013 para promover e conectar
às ações de sustentabilidade e investimento social da empresa com o
desenvolvimento socioambiental. Priorizando a juventude brasileira e
contando com a colaboração entre Brasil e França, o Instituto financia e
conduz ações de transformação social, ambiental e cultural no Brasil,
divididas em quatro pilares: Programas, Pesquisas, Patrocínios e Parcerias.
Os Programas têm foco na juventude (Jovem de Expressão) e no meio
ambiente (Carbon Free, Carbono Seguro e os programas ambientais
internos). Em Pesquisas, o Instituto divulga dados e conhecimentos sobre a
juventude brasileira, além de desenvolver estratégias de comunicação e
contribuir com novas políticas públicas que promovam a saúde e o
bem-estar dos jovens. A cultura é o alvo dos patrocínios, ampliando o
acesso dos brasileiros a espetáculos, música, cinema, e artes plásticas
IMPACT HUB BRASÍLIA | SRTVS Quadra 701 Conjunto L Bloco 02 n° 30, sala 417 Parte F 79, Asa Sul |CEP: 70.340-906| Brasília - DF|
Brazil | brasilia@impacthub.net | brasilia.impacthub.net

através de, projetos com recursos incentivados e que contribuem para o
intercâmbio Brasil e França. Os objetivos das parcerias são a troca de
experiências e o fomento de novas alianças. Um bom exemplo é a gestão
do programa Jovem de Expressão, compartilhada com a Organização das
Nações Unidas (ONU) e R.U.A.S. (Rede Urbana Ações Socioculturais).
O Lab tem como propósito ativar o potencial criativo e protagonista da
pessoas jovem.
Espaços seguros e iniciativas como essas, intensificam esse potencial,
proporcionam conexões reais. O convívio de grupos de jovens e pessoas
de contextos diversos criam laços de confiança duradouros para apoio
mútuo e isso proporciona a construção de uma rede que gera o
desenvolvimento sistemático contínuo e estruturado, dentro das suas
expertises, como empreendedorismo, criatividade e inteligência financeira
e essa troca gera a construção pioneira e colaborativa de novas
oportunidades de aprendizados, de soluções para uma ação
empreendedora sustentável para formar uma comunidade abundante,
promover o desenvolvimento financeiro, base para desenvolvimento
sustentável e criação do impacto positivo no mundo,
Diretrizes bases do propósito do Lab:
- Oferecer experiências de qualificação (âmbito pessoal e negócios);
- ser o local para gerar e compartilhar business Jovem;
- ter a pessoa jovem como ponto de partida;
- cultivar atitude empreendedora e chegar lá;
- fazer junto é o caminho;
- prosperar com impacto.
O programa Lab está baseado em 3 pilares:
1 - Conteúdo: conjunto de valores, conhecimentos, habilidades e atitudes
nos âmbitos financeiro, cultural e socioambiental.
2 - Espaço colaborativo: o lugar físico onde as pessoas participantes terão
acesso para viabilizar encontros, capacitações, diálogos, oficinas, eventos,
palestras e conexões
3- Comunidade: pessoas e entidades que compõem o grupo, apoiador da
temática jovens, e que possuem sinergias e estratégias comuns A pessoa
que se inscrever e for selecionada irá participar do programa que consiste
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em trilhas de aprendizado com conteúdos e mentoria, que será
desenvolvido dentro do Lab (espaço físico de apoio).

O espaço Lab também contará com eventos, palestras, cursos, oficinas,
festas, rodas de conversas, encontros específicos para quem for participar
e para a comunidade parcerias .
As pessoas irão participar conforme disponibilidade e orientação de suas
mentorias.
O Programa contemplará a seguinte estrutura:
Estrutura do Programa
Etapas
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remodelando
até modelo
padrão
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o
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JaneiroFevereiro

FevereiroMarço
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Mês

Investigação
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No primeiro encontro do programa cada jovem irá trilhar uma etapa de
investigação apreciativa e de conexão, onde iremos definir os grupos de
trabalho por trilhas integradoras para se trabalhar individualmente, em
coletivos. Essas trilhas serão trabalhadas ao longo dos 3 meses primeiros
meses do ciclo do programa.
Durante os 3 meses serão oferecidas mentorias e conteúdos específicos
para apoiar no percurso das suas trilhas conectoras . Além das trilhas
haverá um desafio proposto em grupo. Após esse período de
desenvolvimento, haverá uma apresentação formato a ser definido e
premiação.
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Esta é a primeira edição do Programa e funcionará como edição-piloto,
sendo totalmente gratuita a participação.
Ao
percorrer as trilhas conectoras, espera-se que os participantes
desenvolvam habilidades, competências, consciência financeira e
construção de redes, que se apoiem na relação com a Caixa Seguradora e
com outros parceiros.
O programa apresenta-se como uma plataforma pioneira de interação e
desenvolvimento de conteúdos de inteligência financeira, cultural e
socioambiental para que as pessoas participantes tornem-se mais
seguras e menos vulneráveis por meio da ativação dos seus potenciais
ocupando um lugar de maior protagonismo na sociedade.
Esta chamada se refere à edição de Brasília, e ocorrerá entre os dias 26 de
Janeiro e 28 de Março de 2019.
2. PROCESSO SELETIVO
2.1 Serão selecionadas até 20 (vinte) pessoas jovens para participarem
do Programa LAB;
2.2 Deverão participar do processo seletivo pessoas , de nacionalidade
brasileira, que
a) tiverem entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos na data de
lançamento deste edital;
b) tiverem afinidade ou desenvolver projetos, empreendimentos,
startups ligadas às causas focais do Instituto Caixa Seguradora
(veja anexo);
c) residirem nas cidades do Distrito Federal;
d) possuírem competências como: proatividade, curiosidade, desejo
de aprender, disciplina e desejo de provocar mudanças positivas
em suas vidas e na sociedade;
e) possuírem disponibilidade de tempo,
participação dos encontros e atividades
programa;

compromisso
e conclusão

na
do

3. INSCRIÇÃO
3.1 Para se inscrever, a pessoas deve preencher o formulário disponível
no link: INSCRIÇÃO. O prazo para envio da inscrição é de até 24 de
Janeiro de 2019.
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4. AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS
4.1 Será avaliada candidaturas submetidas via formulário online.
4.2 A análise do formulário de inscrição mencionado no artigo 3 acima. A
análise da ficha compreenderá critérios obrigatórios e critérios
desejáveis.
a) Critérios obrigatórios:
i.

Ter nacionalidade brasileira ou registro nacional
estrangeiro;

ii.

Ter entre 18 e 29 anos;

iii.

Ter
afinidade
ou
desenvolver
projetos,
empreendimentos, startups ligadas às causas focais
do Instituto Caixa Seguradora.

iv.

Disponibilidade de carga horária

v.

Comprometimento em finalizar o programa

b) Critérios desejáveis/extras (não são obrigatórios à candidatura,
mas poderão ser considerados durante a seleção)
i.

Estar cursando ou ter concluído o Ensino Superior ou
Curso Técnico;

ii. Participação em atividades ou projetos envolvendo
responsabilidade socioambiental, empreendedorismo,
ações sociais ou voluntariado
4.3 As pessoas serão selecionadas em observância a proporções de
gênero, cor, localização geográfica, áreas de interesse, entre outras.
5. RESULTADO FINAL
O resultado final da seleção será anunciado até o dia 25 de janeiro de 2019,
por e-mail, onde as pessoas selecionadas
deverão confirmar sua
participação do primeiro encontro que acontecerá no dia 26 de Janeiro de
2018.
6. INÍCIO DAS ATIVIDADES E REGRAS DE PARTICIPAÇÃO
6.1 As atividades do Programa ocorrerão entre os dias 26 de Janeiro a 28
de Março de 2019, segundo programação descrita abaixo na cidade
de Brasília, com locais a definir, prioritariamente no Lab do Instituto
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Caixa Seguradora localizado no endereço: SHN Quadra 1 Bloco E, SHN
Q. 1 - Brasília, DF, 70701-050
6.2 É de obrigação de quem for participar comparecer a todos os
módulos do encontro.
7. PROGRAMAÇÃO
O programa está compreendido por ciclos.
Ciclo

Duração

Primeiro

Janeiro a Março

Etapas

Trilha
Integradora

Objetivo
Central

Duração

Sintonização

Investigação

Confiança

26/01/2019

Sincronização

Investigação

Confiança

09/02/2019

Oficina para
Facilitadores
Especialistas da
Seguradora

Investigação

Confiança

05/02/2019

1º Encontro
Integrador

Propósito/
Modelagem

Compromisso e
CoCriação

12/02/2019

2º Encontro
Integrador

Desenho/
Maker

CoCriação e
Conexão

25/02/2019

3º Encontro
Integrador

Desenho/
Maker

CoCriação e
Conexão

14/03/2019

4º Encontro
Integrador

Celebração/
Sistematização

Comunicação e
Celebração

20/03/2019

5ª Encontro
Integrador

Celebração Final/
Sistematização

Monitoramento e
Celebração

28/03/2019
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8. CONTEÚDO
PROGRAMA LAB: Programa integração juventude e mundo inteligência financeira
Estrutura do Programa
Etapas

Investigação

Propósito

Desenho

Celebração

Descrição

Sintonizar e
Sincronizar
equipes

Modelar o que
fazer e como
fazer

Fazer
remodelando
até modelo

Sistematizar
modelagem

Dimensão

Teoria

Teoria e
Prática

Prática

Teoria

Sinergias de
impacto

Necessidades
sistêmicas

Empreender e
investir em
rede

Valor e
Remuneração
compartilhado

Ciclos
Integrativos

PERFIL DOS PARTICIPANTES:
Mentores

Facilitadores

Impact Hub

Instituto Caixa
Seguradora

Empreendedores
Sociais

Especialistas da
Caixa Seguradora

Participantes

Jovens de 18 a 29 anos com
engajamento nas causas do Instituto
Caixa Seguradora

Objetivos por Níveis e Etapas do Programa
Etapas

Investigação

Propósito

Desenho

Celebração

Objetivos
Centrais

Confiança

Compromisso e
CoCriação

CoCriação e
Conexão

Comunicação
e Celebração

Objetivos
Expandidos

Coletar
informações

Compreender e
Empreender

Modelar
Ação

Integrar
Conhecimento

Objetivos
Potenciais

Gerar
Relações

Conectar
Propósitos

Desenvolver
Competênci
as

Gerar
Vínculos
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9. DÚVIDAS
Em caso de dúvidas entrar em contato via email brasilia@impacthub.net,
com assunto: Programa Lab Instituto Caixa Seguradora.
ANEXOS
I - CAUSAS

O Insituto Caixa Seguradora foca sua atuação nas seguintes causas
relacionadas a agenda 2030 (ODS):
1. O cuidado e a prevenção à violência contra as mulheres, jovens, incluindo
a pauta LGTBI;
2. a redução da discriminação das pessoas que convivem e vivem com o
hiv e aids;
3. empreendedorismo, cultura criativa e inteligência financeira;
4. cuidar da conservação e realizar o restauro ambiental da Mata Atlântica
e o cerrado e;
5. sustentabilidade.
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