
Edital - Capacitação de Organizações de (CCNTs/DCNTs)2022

O FórumDCNTs anuncia a abertura das inscrições, de 22/06/2022 a 15/08/2022, para a
seleção de instituições interessadas em participar da Capacitação de Organizações que se
dedicam a enfrentar as Condições/Doenças Crônicas Não-Transmissíveis (CCNTs/DCNTs).
O objetivo desta atividade é capacitar entidades que trabalham para a melhoria da
prevenção, promoção e/ou do tratamento das CCNTs/DCNTs, a fim de que sejam mais
efetivas e sustentáveis, de forma ética e transparente.
A capacitação é constituída por workshops práticos voltados ao aperfeiçoamento de
habilidades de gestão, captação, sustentabilidade, advocacy, comunicação assertiva,
desenvolvimento de parcerias e de projetos. Em 2022, a capacitação terá como focos
principais: Comunicação assertiva e eficaz com stakeholders de diferentes setores,
incluindo da imprensa, tomadores de decisão/legisladores e formadores de opinião e
Otimização de gestão e desenvolvimento de estratégias para consolidar e ampliar
atividades das organizações e suas parcerias.

Seleção

O processo seletivo para a capacitação contempla os seguintes itens:
● Atuar na área da saúde em, pelo menos, UMA das seguintes frentes:

1. Câncer;
2. Doenças Cardiovasculares;
3. Diabetes;
4. DPOC/Asma;
5. Obesidade;
6. Saúde mental;
7. Fatores de riscos para CCNTs/DCNTs.

● Cargo executivo na organização ou movimento dos temas propostos.
● Motivação para participar alinhada com o que será contemplado na Capacitação de

2022.
● Disponibilidade para participar 100% do tempo da capacitação.
● Dispositivo eletrônico para acessar a plataforma com câmera, microfone e banda

larga.
● Ser entidade sem fins lucrativos (organizações sociais, Fundações, Cooperativas e

Associações), movimentos de saúde ou startup.
● Estar alocada e com ações no território brasileiro.
● Não infringir a política de conflito de interesses do FórumDCNTs.

Sobre a capacitação

● Acontecerá em 13 de setembro de 2022 das 08h00 às 16h30.
● Capacitação Online.

Inscrições

Das 08h00 de 22/06/2022 até 23h59 de 15/08/2022 através do
Formulário de Inscrição: Link

https://drive.google.com/file/d/1yRcAkESPyaJKVOACkaK14ecCzkMv9Pb2/view?usp=sharing
https://forms.gle/JrEqhVTqczG4Dvko7


Resultados

Após avaliação pela Comissão Organizadora do FórumDCNTs, entraremos em contato via
e-mail informando os/as selecionados/as para a Capacitação de 2022.

Dúvidas

Caso tenha alguma dúvida ou dificuldade, entre em contato pelo e-mail:
ForumDCNTs.Eventos@gmail.com com o assunto Edital Capacitação 2022.

https://www.forumdcnts.org/quem-somos
mailto:ForumDCNTs@gmail.com

