
EDITAL DE INSCRIÇÕES PARA ALUNAS (REMOTO)
MULHERES DO AMANHÃ 2023

VAGA EXCLUSIVA PARA MENINAS

O “Mulheres do Amanhã” é um programa que visa, através de encontros com especialistas e
acompanhamento de mentoras, inspirar e engajar meninas de escolas públicas, de modo que
estas se sintam menos propensas a abandonarem os estudos.

As atividades realizadas pelo Mulheres do Amanhã são inteiramente gratuitas e virtuais,
com temáticas fundamentais para o desenvolvimento de meninas em idade escolar. A duração
da 3ª edição do programa será de cinco meses (01/03/23 a 31/07/23).

O programa será composto por quatro módulos: Confiança e auto estima; Saúde e direitos
da Mulher; Planejamento e Mercado de Trabalho, os quais incluem 12 palestras, com
temas como saúde mental, auto estima; bullying; segurança da mulher e vestibulares. Os
temas abordados podem ser encontrados na íntegra no site do programa.

I. REQUISITOS PARA SER ALUNA

1.1 Para participar do Programa, é preciso que a candidata cumpra os seguintes requisitos:

a) Estar cursando entre o 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio
em qualquer escola pública brasileira (municipal, estadual, federal, técnica);

b) Ter acesso à internet (não disponibilizada pelo programa) para participação de
palestras e conversas online;

c) Ter disponibilidade de participar de webinars (encontros virtuais em grupo) aos
sábados (11h-13h) de março a julho de 2023 - excetuando emendas e feriados
nacionais;

d) Ter disponibilidade para realizar conversas virtuais com a mentora entre março e
julho de 2023 - com dias e horários a serem acordados com a mentora;

e) Ter compromisso em participar de pelo menos 75% das atividades (webinars,
rodas de conversa e mentorias) do programa; e

f) Preencher o formulário de inscrições.

1.2 Em caso de não cumprimento dos requisitos, a mentoranda poderá ser desligada da turma.
A responsabilidade de acesso à internet compete à aluna e não está entre os benefícios do
programa.

II. DAS INSCRIÇÕES

2.1 As inscrições para o programa estarão disponíveis de 14/01 às 10h00 até 31/01 às 23h59
(horário de Brasília) através do formulário de inscrições
(https://forms.gle/SpzwFjQXsGBXVkxb8).

http://mulheresdoamanha.com
https://forms.gle/SpzwFjQXsGBXVkxb8
https://forms.gle/SpzwFjQXsGBXVkxb8


2.2 Durante o preenchimento do formulário serão coletadas informações sobre
autodeclaração de raça/cor, autodeclaração de renda e composição familiar e interesses das
alunas.

2.3 O número de vagas para alunas está condicionado ao número de mentoras voluntárias
inscritas no programa, com previsão de 100 vagas.

2.4 Como critério de seleção será considerada a adequação aos requisitos do edital
(disponibilidade aos sábados e matrícula em escola pública) e a ordem de chegada.
Também será considerada a representação de grupos étnicos minoritários; menores rendas
familiares; composição familiar (lares de mãe/avó solo); e participação de garotas cujo
escolas tenham notas mais baixas no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica) e/ou no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

2.5 As aprovações serão divulgadas até 06/02 às 23h59, por e-mail informado na inscrição.

III. CONSIDERAÇÕES FINAIS

3.1 Em caso de dúvidas ou problemas com preenchimento de formulário, contatar a equipe
através do e-mail “contato.mulheredoamanha@gmail.com” ou por mensagem direta no
instagram @mulheres.do.amanha.

3.2 Dúvidas e problemas devem ser encaminhados antes do encerramento das inscrições.

IV. ANEXO: CRONOGRAMA PRELIMINAR DO PROGRAMA

Os encontros em grupo
acontecerão em todos os

sábados de março a julho,
com exceção dos feriados e
vésperas - 08/04 (Páscoa);

22/04 (Emenda -
Tiradentes); 29/04 (Emenda
- Dia do Trabalho) e 13/05
(Véspera - Dia das Mães)


