
 

 

Seleção para fila de atendimento 

Agência de Comunicação Solidária – Plataforma Integrar 

 

A Plataforma Integrar oferece suporte em comunicação a representantes de grupos e coletivos 

através da Agência de Comunicação Solidária (ACS). A ACS atende a demandas de 

comunicação com a criação de peças, tais como: logomarcas, eflyer, banner para mídia social, 

adesivo, cartão de visita, etiqueta, camiseta, entre outros. 

 

Os trabalhos desenvolvidos pela agência sempre levam em conta as necessidades de cada 

iniciativa, pensando desde a fase de formação até o desenvolvimento delas. Assim, as peças de 

comunicação produzidas variam de iniciativa para iniciativa. 

 

A partir de um breve mapeamento das necessidades de cada iniciativa, organizamos uma fila de 

prioridades, de acordo com urgência e complexidade de demandas, para melhor atender quem 

participa desta frente de ação. 

 

Buscando fortalecer o trabalho de iniciativas sociais e culturais de Paracatu, a Plataforma 

lança esse processo de seleção rápido para coleta de interessados em receber atendimentos da 

ACS. 

 

Mas, como assim? 

O processo em questão visa levantar 10 iniciativas culturais e/ou sociais de Paracatu e que 

tenham interesse em receber suporte na área de comunicação. 

 

As 10 serão selecionados a partir de lista de critérios apontados abaixo. 

 

Em caso de inscrição de mais que 10 iniciativas no atendimento, uma lista de suplentes será 

criada e, na situação de desistência de um selecionado, o primeiro da fila irá ocupar o seu lugar 

e assim por diante. 

 

Atenção: 

O atendimento da ACS não inclui a impressão de qualquer peça de comunicação, mas apena a 

criação visual da mesma. Caso o interessado deseja imprimir a peça, ele deverá fazer com 

recursos próprios. Os arquivos serão entregues digitalmente em formato aberto (que permite 

edição posterior) e também não editável. 

 

O número de peças produzidas irá depender da quantidade de demanda da equipe Integrar, 

sendo produzida pelo menos uma peça para cada uma das 10 selecionadas. 

 

E quais são esses critérios? 

A seleção dos atendimentos fica a cargo da equipe da Plataforma Integrar, e serão priorizados 

iniciativas que: 



 

 

- São lideradas por mulheres; 

 

- São lideradas por pessoas pretas e indígenas; 

 

- Representem uma diversidade dentro da seleção, buscando ter igual número de áreas de 

atuação contempladas. 

 

Como vai funcionar? 

As 10 iniciativas selecionadas deverão participar de dois encontros com a equipe Integrar, 

sendo eles: 

 

03/8, terça-feira, de 18h30 as 20h30: encontro geral formativo (com as 10 iniciativas). 

 

04, 05 e 06/8, máximo 2 horas e conforme agendamento - encontro individual com cada uma 

das iniciativas para coleta das informações necessárias para o atendimento. 

 

Após esses encontros, a equipe Integrar irá produzir as peças que serão entregues para 

aprovação das iniciativas até 30 de setembro de 2022. 

 

Obrigações dos selecionados: 

Ao preencher o formulário de seleção, os interessados se comprometem em colaborar com todas 

as etapas do processo de atendimento, incluindo participação de pelo menos 3 (três) membros 

da iniciativa nos dois encontros pontuados acima, além de fornecer as informações necessárias 

sempre que solicitado (dados, fotos e vídeos) sobre sua iniciativa. 

 

É muito importante que o grupo defina quais pessoas farão parte do processo de construção 

colaborativo de sua identidade visual antes do início das atividades. O ideal é que possamos 

contar com pelo menos três pessoas de cada iniciativa que tenham visões e experiências 

complementares, para que o trabalho seja mais rico.  

 

Podem ser chamados gestores e participantes mais atuantes, assim como públicos atendidos 

pelo projeto. Todos deverão acompanhar o processo inteiro, pois as etapas são encadeadas. 

Participações pontuais ou que se iniciem no meio do processo podem comprometer o resultado 

da atividade. Portanto, leia atentamente este documento e cheque com os possíveis envolvidos 

se eles de fato têm disponibilidade de estar nos encontros e realizar as atividades propostas pela 

equipe. 

 

Ressaltamos que não há necessidade alguma de que os envolvidos no processo sejam 

designers, artistas ou tenham qualquer familiaridade com o universo da criação visual. As nossas 

metodologias foram construídas de forma a valorizar os diversos repertórios que o participante 

traz para o processo. Então, se essa é uma preocupação do grupo sobre o fazer colaborativo, 

podem ficar tranquilos! 



 

 

 

Como faço para me inscrever? 

Para se inscrever, o interessado deverá preencher o formulário disponível na Plataforma 

Integrar até o dia 27/7 com todas as informações apontadas no mesmo.  

 

Resultado 

O resultado será divulgado pela equipe Integrar no dia 28/7. 


