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REGULAMENTO DA 1ª EDIÇÃO DO SELO DONA SALÓ 2018 

Empresa Promotora da Igualdade de Gênero 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1 – O “Selo Dona Saló - Empresa Promotora da Igualdade de Gênero” é uma iniciativa do 

Poder Executivo Municipal, através de uma ação conjunta entre a Secretaria Municipal de 

Políticas Públicas para as Mulheres – SMPM e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico e Turismo – SEMDEC e será concedido anualmente, conforme art. 1º do Decreto 

nº 17.963, de 20 de agosto de 2018.  

 

1.2 – O “Selo Dona Saló - Empresa Promotora da Igualdade de Gênero” certificará as 

empresas privadas localizadas em Teresina - PI que atuem ou estabeleçam projetos, 

programas ou ações em prol da igualdade de gênero nas relações de emprego, qualidade de 

vida no ambiente de trabalho, ações de enfrentamento à violência contra a mulher, valorização 

da mulher no ambiente de trabalho, bem como, cumpram regularmente suas obrigações fiscais 

e pratiquem a Responsabilidade Social. 

 

1.3 – A Responsabilidade Social consiste no desenvolvimento de ações que beneficiem o 

quadro funcional da empresa, direcionadas à promoção, valorização, inclusão e autonomia 

social e econômica das mulheres sem distinção de raça, cor, idade, orientação sexual ou 

religião. 

 

1.4 – A Coordenação Geral do “Selo Dona Saló - Empresa Promotora da Igualdade de 

Gênero” será exercida pela Gerência de Autonomia e Desenvolvimento Socioeconômico da 

Mulher, vinculada à Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres e pela 

Gerência de Projetos vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 

Turismo. 

 

1.4.1 – A Coordenação Geral será responsável pela implementação, suporte técnico e 

administrativo do Selo. 

  

1.5. – O Selo “Dona Saló - Empresa Promotora da Igualdade de Gênero” tem por finalidade: 

 

I – Incentivar, valorizar e dar visibilidade às práticas de enfrentamento ao preconceito e 

discriminação contra mulheres desenvolvidas pelas empresas privadas instaladas em Teresina; 

II – Garantir e proteger os direitos das mulheres no mercado de trabalho; 
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III – Estimular o envolvimento do setor privado para o fomento de práticas que contribuam 

para a igualdade efetiva entre homens e mulheres, nas dimensões sociais, econômicas e 

institucionais. 

IV – Estimular a realização de parcerias entre o setor privado e o poder público municipal, a 

fim de promover a igualdade de gênero, nas dimensões sociais e econômicas.  

 

2. DAS INCRIÇÕES 

 

2.1 – As inscrições das empresas serão realizadas no período de 12 de novembro de 2018 a 17 

de dezembro de 2018. 

 

2.2 – As inscrições serão gratuitas e deverão ser realizadas, exclusivamente, por meio 

eletrônico, através do preenchimento do formulário disponibilizado nos endereços 

http://smpm.teresina.pi.gov.br/ e http://semdec.teresina.pi.gov.br/. 

 

2.3 – Só poderão se inscrever instituições privadas com CNPJ ativo, que estejam em dia com 

as obrigações trabalhistas, não tenha sofrido denúncia de trabalho escravo e infantil, bem 

como não ter denúncias não apuradas de abuso e discriminação de gênero. 

 

2.4 – A confirmação da inscrição será comunicada eletronicamente. 

 

2.5 – Os responsáveis pelas empresas poderão ser solicitados pela Coordenação Geral a 

comprovar informações prestadas no formulário de inscrição, a qualquer tempo, estando a 

empresa sujeita à exclusão do processo seletivo no caso de haver discrepância entre a 

comprovação e a informação prestada no formulário ou no caso de não comprovação. 

 

2.6 – A Coordenação Geral do Selo não se responsabilizará por inscrições não recebidas por 

questões de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento de 

linhas de comunicação e outros fatores que impossibilitem a transferência de dados. 

 

2.7 – Não serão permitidas alterações nos dados do formulário online, depois de efetivada a 

inscrição. 

 

3. ETAPAS DO PROCESSO DE CONCESSÃO DO SELO 

 

3.1 – O processo de concessão do selo será realizado conforme as seguintes etapas: 

 

Etapa I – Inscrição on line: as empresas manifestarão o interesse em concorrer ao “Selo 

Dona Saló” por meio do preenchimento da ficha de inscrição conforme item 2.2; 

 

http://smpm.teresina.pi.gov.br/
http://semdec.teresina.pi.gov.br/
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Etapa II – Apresentação dos projetos, programas ou ações: as empresas inscritas deverão 

responder questionário disponibilizado nos endereços http://smpm.teresina.pi.gov.br/ e 

http://semdec.teresina.pi.gov.br/ e encaminhar para a sede da SMPM, localizada na Rua 

Agripino Maranhão, nº 235, Bairro dos Noivos, CEP 64043-280, juntamente com os seguintes 

documentos: 

 

a) Certidões comprobatórias da exigência de regularidade da empresa:  

- Crédito tributário federais e dívida ativa da União  

- Dívida ativa do estado 

- Dívida ativa do município  

- Fiscal e tributária  

- FGTS 

- Trabalhista  

b) Portfólio de apresentação da atuação da empresa, a fim de que sejam 

avaliados os critérios estabelecidos no item 3.2 deste Regulamento.  

 

Etapa III – Seleção: Nessa etapa serão selecionadas pela Coordenação Geral até 20 

empresas, cujas ações, projetos e programas contemplem pelo ao menos um dos critérios do 

presente Edital. 

 

Etapa IV – Visitas institucionais: A Coordenação Geral realizará uma visita nas empresas 

selecionadas para avaliação e validação das ações, programas e projetos apresentados no 

Portfólio. 

 

Etapa V – Avaliação Final: Será realizada pela Comissão Avaliadora, composta pelos 

membros citados no item 4 deste Edital, com base na documentação apresentada pela 

empresas e nos relatórios produzidos pela Coordenação Geral após as visitas institucionais 

previstas na Etapa IV.  

 

3.2 – As empresas inscritas devem contribuir para o alcance da Igualdade de Gênero e da 

Responsabilidade Social, conforme os seguintes critérios: 

 

a) Empregabilidade e Liderança de Mulheres:  

 ter representação quantitativa de mulheres na empresa; 

 ter representação quantitativa de mulheres em cargos de liderança na gestão da 

empresa; 

b) Igualdade Salarial: 

 possuir uma política de cargos e salários com oportunidade de acesso igual 

para todos os funcionários, sem distinção de raça, cor, idade, orientação sexual 

ou religião; 

http://smpm.teresina.pi.gov.br/
http://semdec.teresina.pi.gov.br/
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c) Saúde e Qualidade de Vida: 

 promover ações informativas e afirmativas sobre temas voltados à saúde da 

mulher, bem estar e qualidade de vida;  

 promover políticas de atenção e garantia de direitos das funcionárias gestantes 

e lactantes; 

 

d) Educação: 

 desenvolver programas de incentivo, auxílio e apoio para a capacitação 

profissional, trabalho e renda, mercado de trabalho, relações e o mundo do 

trabalho, gestão e liderança, educação e formação, sociedade e cidadania, sem 

exclusão de outros; 

 

e) Prevenção à Violência: 

 desenvolver e apoiar campanhas, ações, projetos de prevenção à violência de 

gênero e à discriminação das mulheres. 

 

4. DA COMISSÃO AVALIADORA 

 

4.1 – A Comissão Avaliadora será composta da seguinte forma: 

2 profissionais do Conselho Regional de Administração do Piauí; 

2 profissionais da Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Piauí; 

2 representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher; 

1 representante do Poder Executivo Municipal, pertencente aos quadros da Fundação 

Wall Ferraz.  

 

4.2 – À Comissão Avaliadora compete a seleção final das empresas a serem contempladas 

com o Selo. 

 

4.3. – A Comissão Avaliadora contará com o apoio da Coordenação Geral para as atividades 

relativas à etapa V. 

 

4.4. – A participação da Comissão Avaliadora será considerada prestação de serviço público 

relevante, não remunerada, com emissão de Certificado de participação e colaboração. 

 

5. DAS CATEGORIAS DO SELO 

 

5.1 – Ao realizar a inscrição, a empresa informará a qual categoria se enquadra:  
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CATEGORIA DESCRIÇÃO 

Pequenas Empresas Empresas que empregam até 50 pessoas 

Médias Empresas Empresas que empregam de 51 a 250 pessoas 

Grandes Empresas Empresas que empregam a partir de 251 pessoas 

 

 

6. DA CONCESSÃO DO SELO 

 

6.1 – O “Selo Dona Saló – Empresa Promotora da Igualdade de Gênero” será concedido às 

empresas selecionadas que tiverem suas ações, programas e projetos classificados nos 

critérios promotores da igualdade de gênero.  

 

6.2 – O Selo Dona Saló será concedido a três empresas de cada categoria, previstas no item 5.  

 

6.3 – A cerimônia de concessão do Selo será realizada em evento alusivo ao mês da mulher, 

em local e data a ser agendado previamente na cidade de Teresina/PI. 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1 – A inscrição no “Selo Dona Saló – Empresa Promotora da Igualdade de Gênero” implica 

a aceitação de todas as condições constantes deste Regulamento. 

 

7.2 – Os responsáveis pelas empresas inscritas no Selo autorizam, sem quaisquer ônus, a 

divulgação dos dados e informações fornecidas, bem como a utilização do nome e imagem da 

empresa. 

 

7.3 – Os resultados e comunicados, relativos ao “Selo Dona Saló”, serão divulgados nos 

endereços eletrônicos http://smpm.teresina.pi.gov.br/ e http://semdec.teresina.pi.gov.br/ e 

publicado em Diário Oficial do Município. 

 

 

 

MACILANE GOMES BATISTA 

Secretária – SMPM 

 

 

 

JOSÉ VENÂNCIO CARDOSO NETO  

Secretário – SEMDEC 

 

 

 

 

 

http://smpm.teresina.pi.gov.br/
http://semdec.teresina.pi.gov.br/
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ANEXO - CRONOGRAMA 

 

Etapa I - Inscrições 12.11.18 a 17.12.18 

Etapa II - Apresentação dos projetos, programas ou ações 12.11.18 a 10.01.19 

Etapa III - Seleção das empresas 14.01.19 a 23.01.18 

Etapa III - Divulgação do resultado das empresas selecionadas 24.01.19 

Etapa IV – Visitas Institucionais 28.01.19 a 22.02.19 

Etapa V - Avaliação Final 25.02.19 a 28.02.19 

Solenidade de Concessão do Selo 03/2019 

 


