
Manual de Preenchimento do 

Formulário Edital Bolsa Desportiva 

2021 – Bússola Social



Acesse o link do Edital: 
https://investidor.bussolasocial.com.br/esportesfloripa/editais/bolsadesportiva2021



Você vai precisar criar uma conta no Bússola Social



Em “Selecione o tipo de Instituição” você precisa escolher “Pessoa física –
Integrante de Projeto ou Ação Social”. Após isso preencha os demais 

dados e clique em “Criar Conta”.



Você precisa completar o seu cadastro clicando em “Minha organização”. 
Após abrir clique em editar e preencha, não esqueça de salvar as 

informações. 



Se você vai precisar de algum auxílio para o preenchimento do sistema 
pode chamar nossa equipe no chat do suporte no ´ícone verde”

Se tiver dúvidas clique 
no ícone do 

chat/suporte que nossa 
equipe vai te auxiliar



Clique em Editais para acessar o link do edital para você conseguir 
preencher o formulário

Clique em Editais



Clique em “Saiba mais” para ver o regulamento e os documentos 
necessários para anexo e depois em “Criar Projeto” para preencher o 

formulário.



Acessando o link do edital você vai acessar essa página pública do 
edital. Então “Regulamento” para ter acesso ao edital e depois em 

“Inscrever”



Clique em Minhas propostas para preencher. 



Na lateral direita você terá acesso aos materiais e anexos que a FME 
disponibilizou para você.



Na página de “Dados Básicos”, preencha todos os campos.

No campo Nome do projeto – preencha com seu nome completo.

E em período do projeto preencha com a data de início e fim da bolsa conforme instrução de data na página.



Na página de “Dados Básicos”, preencha todos os campos.

IMPORTANTE: sempre clique em SALVAR no final da página à direita para avançar para a página seguinte.



Para preencher seu orçamento, clique em “CADASTRAR ORÇAMENTO”.



Preencha o item Bolsa desportiva colocando os valores mensais de acordo com a sua categoria.

IMPORTANTE: sempre clique em SALVAR no final da página à direita para avançar para a página seguinte.



Após preencher o seu orçamento e salvar clique em “Continuar Preenchimento”.



Na página de “Anexos”, inclua os documentos necessários.
Caso você precise inserir mais de um documento no campo disponibilizamos um manual de como 
compactar/zipar: https://bussola.freshdesk.com/support/solutions/articles/47000338571-como-
compactar-arquivos-zip-

https://l.workplace.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbussola.freshdesk.com%2Fsupport%2Fsolutions%2Farticles%2F47000338571-como-compactar-arquivos-zip-&h=AT0SQhlPHb7KnkMrIYBKgLPOVtMymY0YQ6aoeL3wnTkQy-5dKG3yg3H_fB7iekZJ_qezUeMPnpw7wrmb8CzOHMSESSSKWWyk03qDsVtD1Mfc3L3OOgruZXjUF7e7aQvpZptzvKvsVi1S6lb7UGtqB52M-Hhnwsfi


Após inserir os documentos clique em “Salvar”



Clique em “PROJETO” após o preenchimento de todos os dados.



Se você deseja preencher o formulário aos poucos, pode salvar e quando

desejar continuar o preenchimento clique em “EDITAR”.



Após todo o seu Formulário estar pronto e desejar enviar para a Fundação

Municipal do Esporte, clique em “ENVIAR PARA AVALIAÇÃO”.



Fique atento, só envie se seu formulário estiver completamente preenchido, se tiver certeza clique em 
“SIM, ENVIAR”. Feito isso, você não poderá mais editar o seu formulário. Por isso é importante revisar
bem antes.

Pronto, seu formulário foi enviado para avaliação. Aguarde e Boa Sorte!


