
 

FUNDAÇÃO ANDRÉ E LUCIA MAGGI 

 

Orientações para Cadastramento Permanente de Prestadores de Serviços 

(Versão 1) 

 

 

A Fundação André e Lucia Maggi (FALM), é uma instituição sem finalidade 

econômica, responsável pela gestão do Investimento Social Privado (ISP) da 

AMAGGI1. Sua sede está localizada em Cuiabá (MT) e conta ainda com duas filiais, 

o Espaço Coletivo, em Rondonópolis (MT) e, desde 2009, em parceria com a 

Prefeitura do Município de Itacoatiara, do Estado do Amazonas, administra o Espaço 

Coletivo Centro Cultural Velha Serpa, em Itacoatiara (AM), além de desenvolver 

projetos em outros municípios onde a AMAGGI está presente.  

 

Por meio de sua atuação, a FALM busca contribuir com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), estabelecidos pela Organização das Nações 

Unidas (ONU); e com o Posicionamento Global de Sustentabilidade da AMAGGI, com 

a seguinte premissa: fortalecimento do protagonismo social de jovens e lideranças 

para o desenvolvimento local sustentável.  

 

A AMAGGI opera por meio de quatro áreas de negócio – Commodities; Agro; Logística 

e Operações; e Energia -, mantendo um trabalho integrado e sinérgico em toda a 

cadeia do agronegócio: originação e comercialização de grãos e insumos; 

administração de armazéns; fábricas de esmagamento de soja e misturadora de 

fertilizantes; operações portuárias; transporte hidroviário e rodoviário; produção 

agrícola; exportação de grãos e geração e comercialização de energia elétrica.  

                                                        
1 Fundada em 1977, a AMAGGI é composta por quatro grandes áreas de negócios: Commodities, Agro, 
Logística e Operações e Energia. Atua de forma integrada e sinérgica em toda a cadeia do agronegócio, 
da originação e comercialização de grãos e insumos a operações portuárias, de transporte fluvial, 
passando pela produção agrícola e ainda pela geração e comercialização de energia elétrica. Para 
questões sociais, a AMAGGI possui uma Política de Investimento Social Privado que estabelece a forma 
como realiza seus investimentos nas regiões estratégicas para a empresa. A partir de suas disposições, 
a companhia faz o repasse espontâneo de recursos financeiros para que a Fundação André e Lucia 
Maggi realiza a gestão de seus projetos, pautada pela visão de “transformar pessoas e comunidades 
para o desenvolvimento sustentável”. Conheça a política através do site 
https://www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br/wp-content/uploads/2018/08/Politica-de-Investimento-
Social-Privado-Amaggi1-8.pdf. 



 

Fundada em 1977, ao longo das últimas quatro décadas a companhia soube levar sua 

presença não apenas a todas as regiões do Brasil, mas também para além das 

fronteiras nacionais, atuando na Argentina, Paraguai, Holanda, Noruega, Suíça e 

China.  

 

1. OBJETIVOS  

 

1.1. Com o objetivo de formalizar seu banco de prestadores de serviços e aproximar 

de suas partes interessadas, a Fundação André e Lucia Maggi destaca, por meio 

deste documento, as orientações sobre o cadastramento de pessoas físicas ou 

jurídicas que tenham interesse em integrar o Banco de Cadastro de Prestadores de 

Serviços.  

1.2. Através do Banco de Cadastro de Prestadores de Serviços, a Fundação André e 

Lucia Maggi poderá encaminhar propostas de contratações, para ações relacionadas 

aos seus projetos. 

1.3.  O cadastro não gerará qualquer direito ou vínculo de contratação imediata 

 

2. REQUISITOS PARA SE CADASTRAR 

 

2.1. Poderão se cadastrar pessoas físicas ou jurídicas, que tenham experiência 

comprovada nas áreas de atuação de acordo com o item 3 deste documento, 

habilidade em ministrar cursos, oficinas, palestras e/ou demais atividades nos projetos 

e nos municípios de interesse da Fundação André e Lucia Maggi;  

 

3. MODALIDADES (TEMAS) 

 

3.1. Os interessados em se cadastrar no Banco de Cadastro de Prestadores de 

Serviços, deverão ter experiência comprovada nas seguintes modalidades de 

interesse da Fundação André e Lucia Maggi: 

 

 



 

MODALIDADE  TEMAS  

Fortalecimento do 

Protagonismo Social de 

Lideranças locais 

Liderança e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável-ODS   

Negócio Social  

Empreendedorismo Social  

Microfinanças   

Startup  

Empreendedorismo Feminino  

Gestão de Projetos  

Gestão Econômica, Financeira e Contábil de projetos  

Diagnóstico organizacional  

Plano Estratégico  

Inovação  

Design Thinking  

Métodos Ágeis (Scrum, Kambam, MSD entre outros)  

Auto Liderança  

Neurociência  

Sustentabilidade  

Participação Social  

Mobilização popular  

Mídias sociais  

Comunicação   

Comunicação não violenta  

Mediação de conflitos  

Capital social  

Formação de redes e parcerias  

Outros Temas  

 

 

 



 

MODALIDADE  TEMAS 

Fortalecimento do 

Protagonismo Social de Jovens 

Jovens e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável-ODS   

Inovação  

Design Thinking  

Mídias sociais  

Robótica  

Elaboração e Gestão de Projetos Colaborativos  

Métodos Ágeis (Scrum, Kambam, MSD entre 

outros)  

Ética, Valores e Propósito  

Cidadania e participação social - Constituição 

Federal  

Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA  

Auto liderança  

Neurociência  

Educação coaching  

Tecnologias  

Educação informal  

Gênero e Diversidade  

Profissões (mercado de trabalho)  

Orientação Vocacional  

Meio ambiente e reaproveitamento 

de materiais  

Educação Financeira para jovens  

Educação coaching  

Saúde e bem-estar (OD3)  

Violência Urbana  

Oficina de Teatro  

Oficina de Dança  

Oficina de Arte Urbana  

Oficina de Música  



 

Oficina de Áudio Visual  

Oficina de Artes Visuais  

Oficina de Artes Circenses    

Oficina de Artesanato   

Oficina de Artes plásticas  

Oficina de Contação de histórias  

Outros temas  

 

MODALIDADE  TEMAS 

Fortalecimento de 

Organizações da Sociedade 

Civil -OSC’s (associações, 

fundações, institutos, 

cooperativas) 

OSC’s e os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável-ODS  

Organização, constituição e funcionamento  

Governança e Transparência  

Aspectos Jurídicos do Terceiro Setor  

Planejamento Estratégico  

Captação de Recursos  

Ferramentas de Gestão de Projetos (PMD Pro, 

PMBOK)  

Monitoramento e Avaliação  

Investimento Social Privado-ISP  

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável  

Inovação  

Liderança Comunitária  

Gestão Econômica, financeira, contábil  

Gestão trabalhista para organizações sociais  

Marco Regulatório das Organizações da 

Sociedade Civil-MROSC  

Parcerias e meios de implementação (ODS 17)  

Outros temas  

 

 



 

MODALIDADE  TEMAS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comunidades Sustentáveis 

Comunidades Sustentáveis e os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável-ODS  

Papéis e responsabilidades dos 3 setores (governo, 

empresas e sociedade civil organizada)  

Sustentabilidade  

Geração de Emprego e Renda  

Relacionamento com Comunidades Tradicionais   

Relacionamento com Comunidades Indígenas  

Turismo  

Cultura  

Artesanato  

Comércio Varejista  

Serviços   

Indústria  

Agricultura Familiar  

Cadeia Produtiva  

Políticas Públicas/Gestão Pública  

Fortalecimento dos órgãos de controle social 

(conselhos municipais etc)  

Advocacy e agendas prioritárias  

Metodologia Investigação Apreciativa  

Direitos Humanos  

Parcerias e meios de implementação (ODS 17)  

Pobreza x Desigualdade Social (ODS 01 e 10)  

Trabalho Decente e Crescimento Econômico (ODS 

08)  

Outros temas  

 

 

 



 

4. COMO SE INSCREVER 

 

4.1. Os interessados deverão acessar o site da Fundação André e Lucia Maggi no 

seguinte endereço: www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br, preenchendo o 

questionário digital com seus dados e por fim anexar os documentos solicitados; 

 

4.2. Poderão se inscrever para todas as modalidades que tiverem interesse e 

experiência comprovada; 

 

4.3 O processo de inscrição será realizado unicamente por meio digital via plataforma 

Survey Monkey; 

 

4.4. Somente os questionários digitais totalmente preenchidos e finalizados serão 

considerados aptos para possíveis contratações; 

 

4.5. Em caso de cadastramentos duplicados, será considerado o último enviado; 

 

4.6 O cadastramento não obriga a Fundação André e Lucia Maggi a efetuar qualquer 

contratação, constituindo apenas cadastro de prestadores de serviços aptos a atender 

às demandas da FALM, quando houver; 

 

4.7 A Fundação André e Lucia Maggi não se responsabiliza por solicitação de 

inscrição não recebida por motivos de ordem técnicas de computadores, falhas de 

comunicação, internet, assim como outros fatores que impossibilitem a transferência 

de dados. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

5.1 A Fundação André e Lucia Maggi realizará o envio da proposta de contratação 

ao profissional de acordo com a necessidade conforme sua demanda diante dos 

projetos e ações.  

 

http://www.fundacaoandreeluciamaggi.org.br/


 

5.2 A contratação, quando houver, será realizada por meio de contrato ou termo 

próprio, para a realização das atividades relacionadas aos projetos da Fundação 

André e Lucia Maggi. 

 

Considerando que o relacionamento da Fundação André e Lucia Maggi junto à 

comunidade está pautado no respeito e na transparência, está disponível para a 

comunicação de qualquer atitude ou prática em desacordo com as normas deste 

documento e disposições legais, que seja de conhecimento ou desconfiança de 

qualquer pessoa, os Canais de Denúncia, abaixo relacionados. Toda denúncia poderá 

ser relatada de forma anônima ou identificada. Caso seja identificada, a identidade do 

relator será preservada. Uma vez registrada, as informações serão recebidas por uma 

empresa externa, independente e especializada, o que assegura o sigilo absoluto e o 

tratamento adequado de cada situação, sem conflitos de interesses.  

a)  Telefone: 0800 647 0004 

b) Acesso eletrônico pelo e-mail: denuncia@amaggi.com.br 

c) Acesso eletrônico pelo site AMAGGI: canaldedenuncia.com.br/amaggi 

 

5.3 Este documento pode ser alterado, no todo ou em parte e a qualquer momento, 

pela Fundação André e Lucia Maggi. Caso algum ajuste seja necessário, será 

substituído pela última versão; 

 

5.4 Os casos omissos deste documento serão analisados e decididos pela FALM;  

 

5.5 Fica eleito o foro da Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, como 

competente para resolver quaisquer dúvidas ou questões judiciais que se 

apresentarem em decorrência do cadastramento de profissionais. 

 

5.6 Dúvidas podem ser encaminhadas pelo e-mail: fundacao@fundacaoalm.org.br ou 

pelo telefone: (65) 3645-5363/5353 

 

Cuiabá-MT, 03 de maio de 2019. 

mailto:denuncia@amaggi.com.br
mailto:fundacao@fundacaoalm.org.br

