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Prezados(as),
Bem-vindos(as) à nossa
Newsletter deste mês!
Nós, da Helder Nascimento Advogados,
destacamos algumas notícias, de relevância
no mundo jurídico, relativas às seguintes
áreas: Educação, Assistência Social, Edital,
Geral e Capacitação.
Bom proveito!
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Validade das normas
educacionais excepcionais
decorrentes da pandemia
até o encerramento do
ano letivo de 2021.
A Lei n.º 14.128, de 1º de outubro de 2021, desvinculou a Lei
n.º 14.040, de 18 de agosto de 2020, (que estabeleceu normas
educacionais excepcionais a serem adotadas durante o estado
de calamidade pública) do Decreto Legislativo n.º 6, de 20
de março de 2020 (que reconheceu o estado de calamidade
pública).
Isso significa que as normas educacionais excepcionais
previstas na Lei n.º 14.040 vigorarão até o encerramento do
ano letivo de 2021.

Para se
inscrever,
clique aqui.
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Protocolo Digital no Ministério
da Cidadania.
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O Ministério da Cidadania, a partir de 15.12.2021, terá o serviço físico, no balcão
de atendimento, encerrado, e só serão aceitos documentos enviados pelo PROTOCOLO DIGITAL, sendo este totalmente gratuito e oferecido pela internet, não havendo mais necessidade do comparecimento na sede do Ministério ou do envio de
correspondência postal.
Através do protocolo digital, serão criados processos diretamente no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Caso os cidadãos não possuam acesso à internet, será
disponibilizado o acesso à internet na sede do Ministério.
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Desafio da Cultura Democrática
(Instituto Votorantim)
com edital aberto.
As inscrições para participar do Desafio Cultura Democrática
estão abertas até 15 de novembro de 2021.
Poderão participar as Organizações da Sociedade Civil (OSCs)
que tenham projetos que promovam ou ampliem a consciência
cidadã dos brasileiros e encorajem a participação ativa dos indivíduos na sociedade, sendo selecionadas até quatro instituições, que receberão, cada uma, até R$ 100 mil para realizar a sua
iniciativa em 2022.
Os projetos possuem como objetivo a promoção da participação cidadã entre públicos desengajados no tema; a ampliação
da capilaridade das ações em contextos em que haja menor incidência de projetos na questão da cidadania e o estímulo à atuação em rede.

Para acessar
o edital:

Clique aqui
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Edital de Esportes do Itaú
Unibanco com inscrições abertas
até 31 de agosto.
O Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade 2021 Escolas está com ins-
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crições abertas até 10 de dezembro de 2021 e pretende reconhecer três projetos de
escolas, de todo o País, que integrem professores, alunos, suas famílias e comunidades visando os 7 princípios da Educação para Gentileza e Generosidade, que
também incluem Cidadania, Diversidade, Respeito, Sustentabilidade e Solidariedade.

Projeto da Empresa Umbigo do Mundo, através da plataforma “Educação para a
Gentileza e Generosidade”, objetiva estimular o desenvolvimento de habilidades
sociotransformacionais nas crianças, como a gentiliza e a generosidade.
Não há limite de número de projetos a serem inscritos por cada escola, desde que
possuam objetos diferentes.

Para acessar edital, clique aqui.
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Programa de Apoio
a Projetos Sociais da
Fundação Salvador
Arena (PAPS 2022).
Organizações da Sociedade Civil de todo o País podem se inscrever, até 15 de dezembro de 2021, para o Programa de Apoio a
Projetos Sociais da Fundação Salvador Arena.
Para que as OSCs possam participar, basta que possuam iniciativas que contribuam com a proteção e o desenvolvimento social
de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco socioeconômico, com prioridade para os projetos que estejam alinhados com as
Metas Nacionais dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODSs) da ONU.
As organizações selecionadas poderão receber apoio até o valor
de R$ 380 mil reais.

Para acessar
o edital:

Clique aqui
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Medidas excepcionais para
aquisição de bens, insumos e
serviços pelos entes públicos.
A Lei n.º 14.217, de 13 de outubro de 2021, dispõe sobre medidas excepcionais para a aquisição de bens, insumos e contratação de serviços, inclusive de engenharia, destinados ao enfrentamento da pandemia da Covid-19, pelos entes públicos.
Nela consta que poderá haver: dispensa de licitação; realização de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, com prazos reduzidos e previsão em contrato ou em
instrumento congênere cláusula que estabeleça o pagamento
antecipado, enquanto perdurar a Emergência em Saúde Pública
de Importância Nacional (Espin) declarada em decorrência da
infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2. Isso se aplica
às contratações realizadas por Organizações da Sociedade Civil de interesse público e por Organizações da Sociedade Civil
que utilizem recursos da União decorrentes de transferências
voluntárias.
Referida norma fixou que os prazos do pregão serão reduzidos pela metade (artigo 5), que o ente público poderá inserir no
contrato cláusula prevendo o pagamento antecipado (artigo 7)
e que todas as aquisições ou contratações realizadas com base
nessa lei serão disponibilizadas em sítio oficial específico na internet no prazo de 5 (cinco) dias úteis, de forma destacada das

Para mais
informações,
clique aqui.

demais contratações realizadas (artigo 10).
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Curso de Aperfeiçoamento
em Educação de Surdos em
Perspectiva Bilíngue – MEC.
O Ministério da Educação oferta o Curso de Aperfeiçoamento em Educação de
Surdos em Perspectiva Bilíngue com inscrições abertas até 1º de dezembro de 2021.
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O objetivo do curso é capacitar profissionais da educação acerca dos fundamentos da educação de surdos na perspectiva do ensino bilíngue com carga horária de
360 horas e sete módulos, quais sejam:

• EaD Moodle;
• Formação Teórica;
• Formação Prática I;

• Formação Prática II;
• Formação Prática III;
• Formação Prática Intensiva.

EXTRA: Aula de Libras – Sinais básicos de contextualização escolar.

Para acessar edital, clique aqui.
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Curso gratuito de inglês para jovens em
situação de vulnerabilidade.
Até 10.12.2021, estão abertas as inscrições

Ainda, serão ofertadas oito bolsas de es-

para o curso gratuito de inglês voltado a

tudo no exterior para os alunos que mos-

jovens em situação de vulnerabilidade so-

trarem maior comprometimento e desem-

cial da Soul Bilíngue, através do qual serão

penho ao longo do semestre.

ofertadas aulas de inglês e mentorias individuais envolvendo a prática da conversação, além de acolhimento emocional com

Para se inscrever, os candidatos devem
pagar uma taxa social de R$ 25,00.

psicólogos voluntários.
Poderão participar jovens entre 18 e 26
anos de idade, que estudam ou estudaram

Para maiores informações,
clique aqui.

em escola pública, com renda familiar per
capita de até dois salários mínimos e com
residência nas regiões Sudeste ou Nordeste
do Brasil.
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Visite também nossas presenças nas mídias sociais,
bem como nosso site, em que poderão obter mais
informações e atualizações:

Mantenham contato conosco. É sempre
um prazer atendê-los e construir soluções
customizadas para o seu negócio ou
atividade, que, de forma mais segura e
eficiente, atendam às suas necessidades.

