
  
 

  
 

Projeto Janelas para o Amanhã 
 

REGULAMENTO – ESPÍRITO SANTO 
 
A Petrobras, por meio desta chamada, tem como objetivo formar um cadastro de escolas para a possível 
doação de computadores recondicionados e realização de formações digitais, por meio de projeto social 
apoiado. 
 
Poderão se inscrever e participar do processo seletivo as escolas públicas da área de abrangência das 
operações e atividades da Petrobras no estado do ES que constam no Anexo I - Lista de Municípios e 
Comunidades ES. 
 
Serão doados entre 5 e 40 computadores por escola e serão ofertadas formações via projeto social para 
aperfeiçoamento de prática docente através de tecnologias digitais para professores de escolas do ensino 
fundamental e formações em empoderamento digital para jovens do ensino médio (ver Anexo II - 
Detalhamento Formações). 
 
Para tanto, é necessário que as escolas informem interesse em receber os computadores e em participar 
do projeto social, por meio do formulário de inscrição.  
 
A doação dos computadores e a execução do projeto ocorrerá em etapas, conforme a disponibilização 
dos equipamentos pela Petrobras, em um horizonte de até 2 anos. 
 
As escolas inscritas devem ter ciência de que, uma vez selecionadas, autorizam citação e uso de imagens 
de sua participação, envolvendo corpo docente e alunos, no projeto em ações de comunicação da 
Petrobras. 
 
Para inscrição no processo, as escolas precisam ter o consentimento da Secretaria de Educação 
responsável, declarando-o no formulário de inscrição. As doações dos computadores serão formalizadas 
mediante assinatura de Termo de Doação pela Secretaria de Educação responsável, em nome do ente 
federativo ao qual estão vinculados, e do Termo de Parceria pela escola para participação no projeto social 
de formação digital e conforme as etapas de disponibilização dos equipamentos mencionadas 
anteriormente.  
 
INSCRIÇÕES 
 
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente no site de inscrições 
https://petrobr.as/janelas-es de 20/09/2021 a 10/10/2021, por meio do preenchimento completo do 
formulário no link https://forms.office.com/r/mQsrSKpdpp ou através do QR CODE abaixo. 

 



  
 

  
 

 
 
Ao efetuar a inscrição, a escola se responsabiliza pela veracidade das informações contidas no formulário. 
 
A não entrega de informações ou de documentos que forem solicitados durante o processo, nos prazos a 
serem indicados pela Petrobras, poderá acarretar o cancelamento da inscrição. 
 
CRITÉRIOS 
 
A definição das escolas que serão contempladas se dará pelos seguintes critérios: 
 
Eliminatórios 
 
1. As escolas devem ser públicas, atuarem em pelo menos uma das seguintes etapas escolares (i) ensino 
fundamental I, (ii) ensino fundamental II ou (iii) ensino médio e estar situadas em (ou atuar com a 
população de) comunidades da área de abrangência das operações e atividades da Petrobras que constam 
no Anexo I - Lista de Municípios e Comunidades ES. 
 
2. As escolas devem ter infraestrutura física (sala dedicada e mobiliário para receber o número mínimo 
de 5 computadores) e tecnológica (banda larga de no mínimo 7mbps e instalação elétrica) adequadas 
para receber a doação dos computadores. 
 
   
 
Classificatório 
 
A classificação das escolas inscritas se dará pelo critério de relevância da comunidade onde a escola está 
inserida para o relacionamento comunitário, conforme avaliação da Petrobras.  
 
A formalização da inscrição, bem como a elegibilidade da escola pelo atendimento aos critérios 
eliminatórios, não garante a participação da escola no projeto, que dependerá do quantitativo de 
computadores disponíveis para doação, da logística de entrega destes computadores e da avaliação do 
critério classificatório pela Petrobras.  
 
Nessa chamada pública, serão contempladas até 92 escolas. 
 
RESULTADO  
 
As escolas selecionadas para receber os computadores e participar do projeto serão comunicadas por 
meio do e-mail cadastrado na inscrição. Adicionalmente, todas as informações de acompanhamento 
estarão disponíveis a partir do dia 25/10/2021 no site https://petrobr.as/janelas-es 



  
 

  
 

O cadastro das escolas terá validade de 2 anos a partir da data de encerramento das inscrições desta 
chamada. 
 
DÚVIDAS 
 
As dúvidas sobre o preenchimento poderão ser sanadas por meio da seção “Perguntas Frequentes” no 
site de inscrição https://petrobr.as/janelas-es e por meio do Canal SAC Petrobras. 

 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
O descumprimento de qualquer regra contida neste regulamento pode implicar na desclassificação 
imediata da escola. 
 
A Petrobras reserva-se o direito de não realizar a doação dos computadores e as formações digitais, por 
motivos de conveniência e oportunidade, a seu critério exclusivo, não ensejando qualquer indenização 
aos inscritos. 

 


