
   
 

   
 

 
Perguntas frequentes sobre submissões (RFA) Iniciativa de 

Igualdade de Gênero em São Paulo, Brasil. 
 

O que significam as identidades de gênero no formulário?  

Pessoa cis: Pessoa que se identifica com o gênero atribuído no nascimento  

Pessoa trans: Pessoa que se identifica com gênero oposto ao atribuído no nascimento  

Não-Binária: Pessoa que não se identifica com  as atribuições exclusivas de gênero feminino ou 

masculino 

 

Sou originalmente de São Paulo, mas atualmente moro e trabalho em outro estado. Posso aplicar? 

A iniciativa está aberta para pessoas que trabalham atualmente no estado de São Paulo. Após o 

treinamento em Advocacy e Aceleração de Lideranças, esperamos que os/as líderes da Rise Up 

implementem o que aprenderam em projetos nas áreas de saúde, educação e empoderamento 

econômico que impactem a vida de meninas e mulheres no estado de São Paulo. Candidaturas de 

pessoas residentes em outros estados serão consideradas, se os/as candidatos/as forem capazes de 

demonstrar forte compromisso com o trabalho e impacto nesses estados. 

Minha organização é uma organização nacional com programas e escritórios em todo o Brasil. Ainda 

posso me inscrever se minha organização trabalhar em outros estados além de São Paulo? 

Sim! Pessoas e organizações que trabalham em vários estados podem se candidatar para ser uma 

liderança da Rise Up, desde que sua organização também execute programas em São Paulo e esteja 

interessada em promover a equidade de gênero nessa área. 

Qual é o compromisso de tempo esperado? 

Solicitamos que aplicantes tenham a possibilidade de participar de um workshop presencial de 7 dias, de 

janeiro a fevereiro de 2023. Se estiverem entre as lideranças cujos projetos forem selecionados pela Rise 

Up, devem comprometer-se também à execução do projeto, no período de 12 meses. 

 

Que tipo de recursos estarão disponíveis durante o treinamento? 



   
 

   
 

A Rise Up cobrirá todos os custos relacionados à participação no programa, incluindo transporte, 

acomodação, refeições e materiais de treinamento.  

Qual é o limite de palavras para minhas respostas?  

Não há limite de palavras. No entanto, em sua inscrição, pedimos que você faça suas respostas da forma 

mais concisa e clara possível. 

Por que você precisa das informações da minha organização? Como isso afetará minha capacidade de 

participar do programa? 

Solicitamos informações sobre a organização para a qual você trabalha ou é voluntário. Se você trabalha 

e/ou é voluntário em várias organizações, preencha esta seção e o restante das perguntas do formulário 

sobre a organização cujo trabalho é relevante para o programa Rise Up. 

A organização deve apoiar a participação do/a candidato/a no Rise Up Advocacy and Leadership 

Accelerator e estar disposta a apoiar a liderança durante a implementação do projeto. 

Qual é o nível de comprometimento de uma organização? 

Se você for selecionado como liderança do Rise Up, sua organização deve estar interessada em você 

compartilhar o que aprendeu com outros membros da organização. Além disso, se selecionado para 

financiamento, a organização o apoiará durante a implementação de um projeto financiado pelo Rise 

Up. Se a organização não estiver legalmente registrada e não puder receber fundos internacionais, você 

e sua organização devem identificar uma organização patrocinadora fiscal que possa receber fundos se 

você decidir concorrer aos fundos do projeto. 

Eu sou o fundador da minha própria organização. Posso listá-lo como minha organização? 

Claro, desde que sua organização esteja relacionada a uma das áreas temáticas relacionadas ao Rise Up, 

conforme listado nos critérios de elegibilidade. 

Não tenho supervisor. Devo deixar essa pergunta em branco?  

Não deixe esta questão em branco. Se você não tiver uma pessoa que supervisione diretamente o seu 

trabalho, você pode mencionar o nome da pessoa que trabalha com você e conhece bem o seu trabalho. 

Por exemplo, se você for o Diretor de uma organização, você pode listar seu Diretor Executivo ou se 

você for o Diretor Executivo, você pode listar o nome de um membro do conselho. 



   
 

   
 

Quando receberei uma resposta da equipe do Rise Up sobre a seleção? 

Analisaremos as inscrições e realizaremos entrevistas com os finalistas pelo Zoom entre outubro e 

Novembro. Depois que todas as entrevistas forem concluídas, a equipe do Rise Up selecionará os 20 

candidatos finais para a coorte do Brasil. Somente os candidatos pré-selecionados receberão cartas de 

decisão final até Novembro de 2022 

Tenho uma dúvida que não está neste FAQ. Com quem eu entro em contato? 

Para qualquer dúvida sobre o RFA, critérios de elegibilidade e/ou nossa programação no Brasil, entre em 

contato com Gabriela Ferreira em agferreira@riseuptogether.org com um cc' para Patzia Martinez em 

pmartinez@riseuptogether.org . 
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