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ORIENTAÇÃO

Para participar do edital do Movimento Nacional 
ODS/SC é necessário efetuar alguns passos, veja neste 
manual como realizá-los.



ACESSE A PÁGINA DO EDITAL

Clique aqui

https://investidor.bussolasocial.com.br/movimentoods/editais/premiopf2020


Cadastro Inicial no Bússola
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EXPLICAÇÃO

É necessário efetuar o cadastro da sua organização na 
plataforma Bússola para participar do edital. 



Leia o edital atentamente, caso tenha interesse, 
clique em: INSCREVER



Escolha uma opção:
1) Se você já possui uma conta no Bússola, basta inserir o seu usuário, 
senha, clicar em: Entrar e continue pelo passo a passo 1.2
2) Caso ainda não possua uma conta do Bússola, clique em: Criar conta



Preencha todas as informações e clique em: Criar conta



CONFIRME SEU E-MAIL!

Após criar o login, será aberta a página do Bússola e será 
exibida uma mensagem na parte superior solicitando a 
confirmação do e-mail. Só após confirmar o e-mail que 
você terá liberação para enviar as propostas pelo 
sistema.



CONFIRMAR CADASTRO

Abra o e-mail que você recebeu do Bússola e clique em: 
CONFIRMAR CADASTRO!

ATENÇÃO:  Pode ocorrer do e-mail ir diretamente para pasta 
de spam e/ou para a lixeira, recomendamos verificar estas 
pastas caso o e-mail não esteja na caixa de entrada.

Caso tenha consultado todas as caixas e perceba que não 
recebeu o e-mail, faça contato conosco pelo e-mail 
suporte@bussolasocial.com.br



CONFIRMAÇÃO DE CADASTRO

Será exibida uma mensagem informando que o cadastro 
foi confirmado e o aviso que estava na tela não 
aparecerá mais.



Cadastro completo da Organização
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ORIENTAÇÃO

Agora você precisa contar um pouco mais da sua 
organização, onde ela está instalada, quem são as 
pessoas envolvidas, sua missão, visão, etc.



Clique na seta para baixo do lado do nome

Clique em: Minha organização



DADOS INSTITUCIONAIS

Para inserir as informações referente a sua organização, 
clique em: Editar



DADOS INSTITUCIONAIS

Em Dados Básicos preencha as informações relacionadas aos 
contatos e dados da sua organização.

Clique em: Salvar



FOTO DA ORGANIZAÇÃO

Para adicionar a logo da organização, clique em: 
SELECIONAR

Procure inserir a logo na melhor qualidade possível, pois 
ela será exibida nos relatórios e documentos.

Após inserir as informações e a logo, desça até o final da 
página e clique em: Salvar



ENDEREÇO

Clique em: Endereço

Preencha as informações de endereço da sua 
organização de forma correta para que possamos 
identificá-la no mapa do município.

Clique em: Salvar



ATUAÇÃO

Clique em Atuação

Preencha as informações: quem somos, a missão, visão, 
os valores, as áreas de atuação e as políticas públicas.

Clique em: Salvar



CONTATO

Clique em: Contato

Preencha as informações de como podemos entrar em 
contato com sua organização, dados como: site, redes 
sociais, telefones e e-mails.

Clique em: Salvar



ESTRUTURA FISÍCA (não é um item obrigatório)

Clique em: Estrutura Física

Nesta tela é possível inserir fotos da organização, tanto 
do prédio, quanto das salas de aulas, do pátio, ginásio, 
etc. Aproveite para destacar a capacidade física da sua 
organização para realizar as atividades que irá propor no 
seu plano de trabalho.

Clique em: Inserir fotos



PARCEIROS (não é um item obrigatório)

Você só precisará indicar os parceiros quando for elaborar 
sua proposta, mas isso será mais a frente. 

Porém, se quiser indicar quais são os atuais parceiros da 
sua organização, você já deixará seu cadastro completo 
também para editais de empresas privadas.



PARABÉNS!!!

Pronto, os dados da sua organização foram cadastrados com 
sucesso. 

Agora vamos acessar o edital.



ACESSANDO O EDITAL E 
PREENCHENDO O FORMULÁRIO
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ORIENTAÇÃO

Agora você precisa preencher o relatório obrigatório 
para só depois preencher a proposta.



Clique em: Editais

Clique em: Saiba mais



Clique em: Minhas Propostas

Clique em: Formulário Obrigatório



Preencha todas as informações e no final da página, 
clique em: Salvar



PREENCHENDO A PROPOSTA DO EDITAL
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ORIENTAÇÃO

Agora você precisa preencher a proposta.



Clique em: Minhas Propostas

Clique em: Nova Proposta



Preencha as informações da página Dados básicos e no 
final da página, clique em: Salvar



Na página Resumo, preencha as informações solicitadas, 
no final da página clique em: Salvar



Na página Objetivos

Insira o objetivo geral

Insira os objetivos específicos, caso queira 
adicionar mais de um, clique no sinal de +

Após preencher todos clique em: Salvar



Na página Indicadores

Marque o(s) indicador(es)

Abaixo insira a justificativa do indicador marcado

Após preencher, clique em: Salvar



Na página Anexos

Clique em: Enviar arquivo para anexar 
documentos/imagens que comprovem a 
veracidade das informações

Após preencher, clique em: Salvar



Clique em: Projeto



Clique em: Enviar para avaliação

ATENÇÃO a proposta só será avaliada após você 
enviá-la para avaliação



Clique em: Sim, enviar!



Clique em: OK



PARABÉNS

Você preencheu a proposta e enviou para avaliação 
do Movimento Nacional ODS/SC. 

Agora é só aguardar a avaliação.

Boa sorte!



Caso tenha alguma dúvida sobre o sistema entre em contato conosco

suporte@bussolasocial.com.br

Caso tenha alguma dúvida sobre o edital entre em contato com o Movimento

gestao@sc.movimentoods.org.br

(48) 9 9105 9079


