
Regulamento

Programa Cidadão Digital é um projeto SaferNet Brasil com o apoio do Facebook para formação de jovens

multiplicadores na área de cidadania e educação digital;

Podem se inscrever jovens de 19 a 25 anos que estejam cursando ou possuam ensino superior ou que

tenham uma atuação reconhecida como mobilizador social na sua região;

Os candidatos precisarão comprovar disponibilidade de horário para cumprir as atividades semanais

previstas no programa;

O programa Cidadão Digital tem previsão de início em maio e segue até dezembro de 2020. As inscrições

estão abertas do dia 02/04 ao dia 15/04.Prorrogadas até o dia 20/04. A ficha de inscrição está no site

https://www.safernet.org.br/cidadania-digital e www.cidadaodigital.org.br:

 Na primeira etapa da seleção, serão escolhidos 30 jovens, que participarão da segunda etapa da

seleção, de webinars com especialistas na área de bem-estar, educação e segurança digital;

Após a fase de webinars, serão escolhidos os 10 jovens embaixadores do projeto, buscando contemplar 10

Unidades da Federação; 

Os jovens selecionados receberão um guia com a metodologia do programa e um treinamento para

desenvolvimento e realização das atividades previstas no programa;

Durante toda a duração do projeto, com o apoio da SaferNet, os selecionados terão que desenvolver

estratégias de mobilização digital e atividades em escolas da rede pública e registrar essas ações em

relatórios mensais; 

Os selecionados também terão que engajar grupos de adolescentes da rede pública para que repliquem a

metodologia em novos grupos;

Até o final do ano, serão realizados quatro eventos regionais sobre cidadania digital para destacar as

melhores iniciativas em curso e engajar mais escolas. Os jovens selecionados ganharão uma bolsa

auxílio mensal de até R$ 1.500,00, a partir da seleção final, durante a vigência do programa, como

auxílio no reembolso de despesas e ajuda de custo para realização das ações;

O recebimento da bolsa auxílio estará condicionado à participação nas atividades previstas do

programa. 

Ao final do ano, três dos 10 projetos desenvolvidos pelos selecionados serão reconhecidos e convidados

para apresentação em evento no Dia Mundial da Internet Segura no Brasil em 2021;
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