
EDITAL PARA MENTORADAS 
PROGRAMA DE MENTORIA DA REDE MULHER FLORESTAL “FLORESTA PARA TODAS” 

1) O Programa de Mentoria Colaborativa “Floresta para todas”, trata-se de um
projeto piloto, totalmente gratuito, idealizado e organizado pela Rede Mulher
Florestal (RMF), que realizará a sua 1a Edição durante o período de 14/09/2022
a 15/12/2022.

2) Poderão participar do Programa de Mentoria Colaborativa “Floresta para todas”,
na Edição Piloto, apenas as candidatas que preencherem integralmente os
seguintes requisitos:

a. Apresentar-se e identificar-se como mulher;

b. Ser maior de idade;

c. Ter formação ou atuação no setor de base florestal ou estar cursando
Engenharia Florestal há pelo menos 02 anos, ainda que
momentaneamente afastada, qualquer que seja a razão;

d. Ser associada à Rede Mulher Florestal, com a anuidade em dia.

3) Para participar, as candidatas às vagas de mentoria deverão preencher a ficha de
inscrição (https://forms.gle/Zn8uWAgyeY8HYtsX6), com todas as
informações solicitadas e aceitar as regras abaixo indicadas. As informações
solicitadas na ficha têm o único objetivo de conhecer o perfil das candidatas às
vagas de mentoria e facilitar a escolha da mentora e não serão utilizadas para
qualquer critério de seleção.

4) A inscrição para a participação do Programa de Mentoria Colaborativa “Floresta
para todas” ocorrerá exclusivamente por meio do Google Forms não sendo
aceitas inscrições realizadas por meio de outros canais.

5) As inscrições estarão abertas no dia 17/08/2022 às 19h e se encerrarão no dia
31/08/2022 às 23:59, ou até as vagas serem preenchidas.

6) A RMF não se responsabiliza por inscrições perdidas, atrasadas, enviadas
erroneamente, incompletas, incorretas ou imprecisas. As candidatas às vagas de
mentoria são responsáveis pela veracidade e precisão das informações
prestadas. O projeto piloto de mentoria “Floresta para todas” é totalmente
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gratuito e a candidata que for contemplada com a vaga terá direito a 2 (duas) 
sessões de mentoria virtuais (não presencial, individual ou em duplas) e 2 (dois) 
encontros coletivos (rodas de conversa) com duração de 60 (sessenta) minutos 
cada, ao longo do período de 14/09/2022 a 15/12/2022, em datas e horários 
definidos pela mentora e mentorada. A candidata que não comparecer a 
uma sessão de mentoria sem prévia comunicação e acordo com a mentora, não 
terá o direito à reposição da referida sessão. A ausência a mais de uma sessão 
implicará automaticamente no cancelamento das demais sessões, sem 
necessidade de comunicado ou aviso prévios.

7) Todas as comunicações entre as candidatas e as respectivas mentoras se darão,
de forma exclusiva, por meio de plataforma virtual (à critério das mentoras e
mentoradas – ex. GoogleMeet). As sessões são sigilosas, as discussões realizadas
durante as conversas, e os temas tratados somente poderão ser utilizados para
fins de planejamento de melhorias do programa.

8) O Programa de Mentoria Colaborativa “Floresta para Todas” contemplará 10
(dez) vagas, as quais serão distribuídas às 10 primeiras mulheres que se
inscreverem, levando em consideração a seguinte distribuição:

a. 02 vagas para a região Sul

b. 02 vagas para a região Sudeste

c. 02 vagas para a região Centro-Oeste

d. 02 vagas para a região Norte

e. 02 vagas para a região Nordeste

Nota: caso as vagas não sejam preenchidas em uma das regiões, será respeitada a ordem 
de inscrições. 

Ordem de inscrição - chegada no email, lista de espera 

9) Não haverá qualquer processo de seleção, mas apenas e tão somente, a
verificação do atendimento, pelas 10 primeiras inscritas, dos requisitos
apontados nos itens 2., 3., 4., 5 e 8 acima.



10) Uma vez preenchidas as 10 (dez) vagas, a RMF entrará em contato com as
elegíveis, convocando-as para as Rodas de Conversas e Apresentação do
Programa (presença obrigatória).

11) A distribuição de mentoradas para as mentoras atenderá a critérios de afinidade
obtidos pelas respostas no formulário de inscrição.

12) GT Igualdade e Empoderamento da RMF coordenará o processo para definição 
das mentoras com base nas informações de temáticas apontadas por ocasião do 
preenchimento da ficha de inscrição, salientando que não haverá a possibilidade de 
mudança de mentora até o final do programa.

13) As candidatas às vagas de mentoria que eventualmente não forem 
contempladas pela vaga receberão da RMF um comunicado dando conta de tal 
fato.

14) As regras do Programa de Mentoria Colaborativa “Floresta para Todas” poderão 
ser alteradas e/ou o Programa de Mentoria Colaborativa “Floresta para Todas” 
suspenso ou cancelado, sem aviso prévio, por motivo de força maior ou por 
qualquer outro motivo, a critério da RMF, sem direito a qualquer tipo de 
reclamação por parte das candidatas, tendo em vista se tratar de um projeto 
gratuito e voluntário.

15) Ao se inscrever no Programa de Mentoria Colaborativa “Floresta para Todas”, as 
candidatas autorizam expressamente a utilização, pela RMF, de forma gratuita, de 
sua imagem e voz, pelo prazo de 3 (três) anos, constantes em eventuais fotos e 
filmagens decorrentes de sua participação no Programa de Mentoria 
Colaborativa “Floresta para Todas”. Conforme explicitado no item 7, as sessões 
serão sigilosas e não poderão ser gravadas

Parágrafo Primeiro: A inscrição no Programa de Mentoria Colaborativa “Floresta 
para Todas” também autoriza a RMF a entrar em contato com as candidatas através 
de e-mails e aplicativos como SMS, WhatsApp, Telegram entre outros, ficando 
preservado às candidatas a possibilidade de solicitar a suspensão dessa 
comunicação a qualquer momento através do email 
redemulherflorestal@gmail.com.br . Da mesma forma fica a RMF autorizada a 
publicar a relação dos nomes das 10 (dez) candidatas admitidas no Programa. 
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16) A assinatura digital, representada pelo “de acordo” das candidatas às vagas de 
mentoria no momento do envio da ficha de inscrição, substitui a assinatura de 
contrato formal, para todos os efeitos legais, e exprime a concordância aos 
termos do presente Regulamento.

17) As estratégias e posturas apresentadas e discutidas durante as sessões de 
mentoria configuram-se como mero compartilhamento de experiências e não 
devem, em hipótese alguma, serem reconhecidas como vinculantes, tampouco 
confundidas ou tomadas como diretrizes comportamentais. As candidatas às 
vagas de mentoria ficam desde já informadas e alertadas de que a adoção, em sua 
carreira profissional, de qualquer experiência é uma decisão exclusiva sua e, 
portanto, deve ser criteriosamente avaliada.O Programa de Mentoria Colaborativa 
“Floresta para Todas” não se confunde ou se equipara a qualquer processo 
terapêutico, de modo que questões de cunho emocional e pessoal não serão 
tratados durante as sessões.

18) Seja pelo limite das sessões, seja pela natureza e o objetivo do Programa de 
Mentoria Colaborativa “Floresta para Todas”, a RMF não garante (e não pode 
garantir) o sucesso das candidatas às vagas de mentoria em seus propósitos 
profissionais, tampouco se responsabiliza por resultados adversos que venham a 
ocorrer como desdobramento da mentoria.

19) A RMF disponibiliza única e exclusivamente o canal rede 
mulherflorestal@gmail.com, com o assunto MENTORIA, para dar suporte e 
esclarecimentos as candidatas às vagas de mentoria durante o período no qual 
transcorrerão as suas sessões para qualquer eventual questão relativa às 
sessões.

20) Se eventualmente as candidatas às vagas de mentoria, qualquer que seja a razão, 
não se adaptarem à mentora incialmente escolhida, as sessões serão 
automaticamente canceladas.      Demais disposições, não abrangidas no 
documento, serão resolvidas de acordo com as premissas de atuação da RMF 
pela coordenação do Programa.
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21) A mentoria proporcionada pela RMF é uma prática meramente colaborativa, não 
gera vínculos empregatícios e não possui o condão de auferir qualquer renda aos 
envolvidos.

22) Findo o Programa, e caso a mentorada deseje continuar o trabalho com sua 
Mentora de forma particular, este se dará sem qualquer vínculo com a RMF.




