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PROPOSTA PARA O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
SIMPLIFICADO 01/2021/SMDET

POT – AGENTES EM DEFESA DA VIDA

I. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

Nome da OSC: Rede Cidadã

CNPJ: 05.461.315/0001-50 Endereço: Rua Alvarenga Peixoto, 295

Complemento: 5º andar Bairro: Lourdes CEP: 30.180-120

Telefone: (31) 3290-8000
Telefone: (11) 98774-

7073

Telefone: (31) 99956-

1783

E-mail: 

parceriaspublicas@redecidada.org.b

r

Site: www.redecidada.org.br

Dirigente da OSC:  Angela de Alvarenga Batista Barros

CPF: 056.279.586-34 RG: M1119282
Órgão Expedidor: 

SSP/MG

Endereço do Dirigente:

Rua Marques de Maricá, nº 190, apto 802 – Santo Antônio – CEP: 30350070 – Belo 

Horizonte/MG 

II. HISTÓRICO

A Rede Cidadã

 A Rede Cidadã é uma Organização Social criada com o objetivo de maximizar os

recursos  de investimento social  disponíveis,  de  modo a integrar  ações e  iniciativas

sociais, utilizando-se das ferramentas de gestão empresarial, fortalecendo as políticas

públicas, o interesse público e a sociedade.   

Com  sede  em  Belo  Horizonte,  Minas  Gerais,  a  Rede  Cidadã  expandiu  seus

projetos para 5 (cinco) países Argentina, Colômbia, Chile, México e Estados Unidos, e

no  Brasil  está  presente  em  7  (sete)  unidades  federativas:  Minas  Gerais,  Ceará,
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Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, em mais de 50

municípios brasileiros.

Conduzir  processos  de  articulação  possibilita  à  Rede  Cidadã  identificar

oportunidades para o compartilhamento de experiências, tecnologias e recursos físicos

e  financeiros,  construindo  redes  de  relacionamento  e  colaboração  que  viabilizam

projetos e levam benefícios efetivos a pessoas, em um sistema que possibilita menor

custo.  

Acreditamos no caminho do desenvolvimento socioemocional como principal

recurso para orientar as pessoas a identificar seu lugar na vida e no trabalho e estamos

à disposição para expandir o impacto social  de quem deseja agir com um olhar de

maior cuidado com o outro. Para nós, vida e trabalho são um só valor e devem andar

juntos para promover a realização profissional e pessoal do ser humano.

Tem como ponto focal  das  suas  ações  a  geração de trabalho e  renda para

adolescentes e jovens, como estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente -

ECA, por meio de dois eixos de atuação: o Programa de Jovem Aprendiz, estabelecido

pela  Lei  da  Aprendizagem  –  n°  10.097/2000  e  o  Programa  de  Empregabilidade,

desenvolvido e executado pela organização em parceria com empresas privadas.

Atuando  em  conformidade  com  o  conjunto  normativo  que  rege  a  Política

Nacional de Assistência Social, a Rede Cidadã trabalha na causa da inclusão social de

pessoas  em situação  de  vulnerabilidade,  prevenindo riscos  sociais  e  pessoais,  sem

discriminação, de modo totalmente gratuito. As ofertas socioassistenciais promovem a

integração  ao mundo do trabalho,  com proteção social  e  garantia de direitos,  nos

termos da Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS nº 33/2011. 

Nesses 18 anos de atuação, a Rede Cidadã já inseriu no mercado de trabalho

por meio de seus projetos, 89.137 pessoas de baixa renda, sendo 2.489 pessoas em

situação de rua, 2.397 pessoas com deficiências, 218 idosos, 51.112 jovens aprendizes

e 35.410 jovens e adultos. Estamos em 8 estados e 50 cidades do Brasil.
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Missão, Valores e Visão da Organização:

Missão: Promover o desenvolvimento humano e social, para a integração ao

mundo do trabalho, unindo empresa, sociedade civil e poder público.

Visão: Integrar vida e trabalho, como um só valor. 

Valores: Empatia, método, colaboração, compromisso, empreendedorismo.

III.  Justificativa

No cenário atual, o mundo vive os efeitos causados pela pandemia da COVID-

19,  que  ainda  não  encontrou  um  desfecho  e  por  consequência,  não  é  possível

mensurar  a  proporção  dos  danos  em  termos  econômicos.  Entretanto,  pode-se

considerar que este acontecimento e todos os seus desdobramentos, agrava a crise

econômica no país, que já se estendia por um longo período, diminuindo ainda mais as

perspectivas de recuperação nacional de crescimento do PIB e as oportunidades de

emprego para jovens e adultos, em especial para jovens e adultos que se encontram

em situação de vulnerabilidade social.

 No contexto da Pandemia da Covid 19 que assola o país, de acordo com os

dados  divulgados  no dia  28  de  janeiro  de  2021  pela  Pnad  (Pesquisa  Nacional  por

Amostra  de  Domicílios)  Contínua,  do  IBGE  (Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e

Estatística), a taxa de desemprego no Brasil foi de 14,1% no trimestre de setembro a

novembro de 2020 e atingiu 14 milhões de pessoas. Foi a mais alta para esse trimestre

desde o início da série histórica. O cenário passa a ficar mais preocupante a partir de

março de 2021, ápice da pandemia no Brasil. 

Antes  da  pandemia,  o  índice  de  desemprego  entre  as  pessoas  jovens  era

alarmante.  De acordo com a pesquisa Trabalho e Renda divulgada em fevereiro de

2019, pela Rede Nossa São Paulo e Ibope Inteligência, em parceria com o SESC São

Paulo, o desemprego na capital paulista foi de 15%, índice que representa 1.469.545
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pessoas desempregadas. Desse total, 411.473 – ou 28% das pessoas sem emprego –

são jovens que estão na faixa etária de 16 a 24 anos. Entre os jovens desempregados,

352.691 estão procurando emprego e 58.782 não buscam colocação no mercado de

trabalho. 

A  dificuldade  em  obter  o  primeiro  emprego  para  os  jovens  cidadãos  pode

acarretar uma série de problemas para a cidade. O desenvolvimento de ações para

apoio  no  processo  de  empregabilidade  desses  jovens  deve  ser  entendido  como

prioridade. Em resumo, trata-se aqui de apoiar o público mais vulnerável e afetado

pela crise econômica agravada pela pandemia da COVID-19, criando as condições para

reverter o quadro geral de desocupação e desemprego desse segmento da população. 

Cientes da complexidade das transformações em curso, e diante dos desafios

econômicos e sociais, que ainda enfrentaremos nos próximos meses, a Rede Cidadã

visando atender  ao Edital  de  Chamamento Público da  Prefeitura  de São Paulo,  irá

fornecer formação socioemocional, profissional e frentes de trabalho para jovens de

18 a 24 anos voltadas a conscientização dos munícipes da cidade de São Paulo. Serão

desenvolvidas  atividades  com  foco  na  prevenção  e  ações  com  foco  na  inserção

produtiva  e  no  cuidado  da  saúde  visando  conhecimentos  para  uso  coletivo  da

população. 

No atual momento por que passa a sociedade, o mundo do trabalho vivencia

um  tempo  de  grandes  transformações  e  perspectivas  diversificadas.  Os  novos

processos  de  trabalho  e  as  inovações  tecnológicas  demandam  atenção  para  a

importância de uma qualificação técnica das pessoas que buscam novas oportunidades

de trabalho e renda. Desta forma, a proposta de trabalho contempla também o apoio

para a formação técnica dos usuários, que serão estimulados a partir do conhecimento

de suas competências comportamentais e habilidades pessoais.

Esta  será  uma  oportunidade  de  aliar  o  processo  de  conscientização  da

população quanto as questões de segurança e saúde coletiva em virtude dos impactos
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da Covid 19 a uma política pública de reinserção produtiva e socialização, por meio do

Programa Operação Trabalho, para jovens munícipes desempregados e em situação de

vulnerabilidade social. 

IV.  Descrição dos objetos

a) O  objeto  consiste  em  promover  ações  e  atividades  voltadas  ao

desenvolvimento  de  competências  socioemocionais,  de  acolhimento,

monitoramento,  apoio  e  atendimento  de  beneficiários  do  Programa

Operação Trabalho,  POT Agentes  em Defesa da  Vida,  pelo período de 6

(seis) meses.

b) O objeto contempla:

I. Inserção social e produtiva de 2.000 jovens entre 18 e 24 anos, em situação

de vulnerabilidade social através do Programa Operação Trabalho – POT,

por meio da realização de atividades de conscientização, voltadas à higiene

e segurança da população.

II. Auxiliar  a  Secretaria  Municipal  de  Segurança  Urbana  em  ações  de

prevenção contra a COVID 19;  

III. Acolhimento, sensibilização e cadastro de beneficiários encaminhados pelo

CATE e selecionados pela SMDET;

IV. Gestão, supervisão e qualificação do  Centro POT – Agentes em Defesa da

Vida; 

V. Promover o desenvolvimento de competências socioemocionais para todos

os beneficiários inseridos no projeto POT – Agentes em Defesa da Vida; 

VI. Acompanhamento e fiscalização dos beneficiários alocados de acordo com a

disposição das Divisões de Defesa Civil (DDC) nas 5 regiões da cidade de São

Paulo. 
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VII. Envio da lista de frequência mensal de todas as capacitações profissionais,

juntamente com as declarações e atestados de todos os beneficiários ativos

no POT.  

VIII. Envio quinzenal da lista de desligamentos de beneficiários, em função de

faltas,  comportamento  inadequado  ou  descumprimento  dos  critérios  de

participação do Programa;

IX. Ofertar qualificação profissional junto aos beneficiários para o mundo do

trabalho objetivando a elevação da empregabilidade em áreas relacionadas

preferencialmente na saúde, segurança e temas urbanos; 

X. Apresentar  estratégias  para  inserção  dos  beneficiários  no  mundo  do

trabalho; 

XI. Encaminhar  os  usuários  do  projeto  para  oportunidades  de  vagas  nos

diversos  programas  já  reconhecidos  da  Rede  Cidadã  para  integração  ao

mundo do trabalho, e acompanhar os resultados dos processos seletivos e

de admissão dos candidatos. 

XII. Oportunizar a elevação da renda e/ou melhoria da qualidade de vida dos

participantes por meio da conquista de novos postos de trabalho. 

XIII. Disponibilizar o acesso à internet dos beneficiários do projeto para acesso

aos conteúdos de formação EaD.

XIV. Disponibilizar  kits  de  uniformes  e  EPIs  para  os  beneficiários,  conforme

especificado no edital.

V.  Público-alvo

O público alvo do projeto são jovens de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos,

em situação de vulnerabilidade social, preferencialmente negros, pardos e LGBTQIA+

residentes no município de São Paulo. 
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VI.  Objetivos

Os objetivos da parceria compreendem:

a) Promover oficinas de formação voltadas ao desenvolvimento de competências

socioemocionais  e  técnicas  para os  beneficiários  do projeto,  e  colaborar  no

processo de inserção dos participantes no mundo do trabalho.

b) Acolher, monitorar, apoiar e atender os beneficiários do Programa Operação

Trabalho (POT), Agentes em Defesa da Vida, pelo período de 6 (seis) meses, em

auxílio à Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo em atividades

de conscientização, voltadas à higiene e segurança da população na prevenção

da COVID 19.

O processo para inserção e acompanhamento dos beneficiários no projeto irá seguir 3

(três) etapas:

 1° ETAPA: ACESSO VIA CATE ÀS INSCRIÇÕES NO POT

O munícipe interessado deverá acessar um link eletrônico a ser disponibilizado

pela SMDET para realizar sua inscrição no projeto;

O Cate por sua vez deverá formar seu banco de dados divididos regionalmente

entre  (Centro,  Oeste,  Norte,  Leste  e  Sul),  visando  assim  efetivar  os

encaminhamentos.

 2° ETAPA: INSERÇÃO NO POT

Critérios  para  inserção  dos  beneficiários  no  Programa  Operação  Trabalho

(POT), Agentes em Defesa da Vida:
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a. SMDET  terá  acesso  às  listas  regionalizadas  de  inscritos  para  Operação

Trabalho.

b. Os beneficiários serão selecionados de acordo com as vagas disponíveis em

cada região.

c. A SMDET irá selecionar os beneficiários de acordo com os perfis definidos no

projeto  POT  –  Agentes  em Defesa  da  Vida,  aplicando  os  filtros  de  seleção

necessários.

d. A  SMDET  será  responsável  pela  assinatura  dos  Termos  de  Compromisso  e

Responsabilidade (TCR) juntos aos beneficiários selecionados.

e. As listas com os selecionados serão encaminhadas ao Centro POT, gerenciado

pela Rede Cidadã, para cadastramento dos beneficiários.

f. A  Rede  Cidadã  e  SMDET  serão  responsáveis  pelo  encaminhamento  dos

beneficiários selecionados para os territórios determinados pela SMSU. 

g. A Rede Cidadã dará início às atividades de formação socioemocional, técnica,

frentes de trabalho e fiscalização.

O Cadastro  dos  beneficiários,  além de conter  as  informações encaminhadas

pela SMDET com base no banco de dados do CATE, deve conter informações adicionais

e individualizadas como características psicossociais e pedagógicas que permitam uma

análise precisa do desenvolvimento da elevação da empregabilidade dos beneficiários

desde a chegada até a saída.

Após a inserção inicial dos 2.000 jovens, as demais inserções a serem realizadas

por conta de desligamentos e desistências do projeto acontecerá em todo 1º dia útil e

15º dia de cada mês.

OFERTA DE ADEQUADO ACOLHIMENTO E SENSIBILIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS

Recepção

O Centro POT – Agentes em Defesa da Vida será destinado ao atendimento dos

beneficiários encaminhados pela SMDET contará com a estrutura física e de recursos
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humanos  da  Rede  Cidadã,  no  centro  de  São  Paulo,  com  condições  adequadas  de

salubridade,  higiene,  segurança,  contando  com  infraestrutura  necessária  para

realização  dos  atendimentos,  que  viabilizam  também  o  acesso  às  pessoas  com

deficiência e com mobilidade reduzida.

Os  atendimentos  presenciais  serão  de  caráter  exclusivo  para  demandas

administrativas,  tais  como,  assinatura  de  documento,  entrega  e  recolhimento  de

uniformes e EPIs e, quando necessário, atendimento individual de beneficiários.

Acolhimento, sensibilização e cadastro

A Rede Cidadã será responsável pelo acolhimento dos beneficiários. Esta ação

será o primeiro contato dos participantes com a OSC. Nesse momento será realizada

uma sensibilização  para  apresentação  do projeto,  das  capacitações  ofertadas  e  da

equipe técnica da OSC. 

As atividades de acolhimento e sensibilização estão previstas para acontecer

presencialmente, nas unidades da Defesa Civil, atendendo os beneficiários em grupos

conforme local de atuação e turno de trabalho. 

O  cadastro  dos  usuários,  considerando  também  informações  sobre  as

trajetórias  profissionais  e  desejos  para  sua reinserção produtiva,  será por  meio de

formulário eletrônico.

OFERTA  DE  ESTRATÉGIAS  PARA  INSERÇÃO  DOS  BENEFICIÁRIOS  NO  MUNDO  DO

TRABALHO E DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E TÉCNICAS

VII.  Metodologia 

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS

O Programa de  Formação  será  desenvolvido no formato EAD –  Educação à

Distância, em ambiente virtual de aprendizagem próprio da Rede Cidadã em interface

com a Plataforma CATE.
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Para a Formação Socioemocional, a carga horária total será de 44 horas, sendo

ministradas em 4 Módulos contendo 11 aulas, tendo cada aula a duração de 4 horas.

Os módulos de formação acontecerão ao longo dos 6(seis) meses do Projeto.

Destaca-se  que  a  Formação  Socioemocional  terá  início  concomitante  ao

primeiro mês de ingresso nas atividades laborativas do POT.

Objetivos da Formação Socioemocional:

• Despertar o autoconhecimento para entender melhor a si mesmo e aos outros;

• Desenvolver  habilidades  e  práticas  de  comunicação  consciente  -  Expressar  e

escutar;

• Apreender a linguagem da observação, sentimentos, necessidades e pedidos;

• Conhecer habilidades, talentos e competências para a vida e o trabalho;

• Encontrar soluções e estratégias por meio da linguagem de ação positiva;

• Fortalecer  a  confiança,  o  respeito  mútuo  e  a  empatia  nas  relações  pessoais  e

profissionais, criando conexões humanas de qualidade.

Método:

1. Vídeo aulas;

2. Podcasts;

3. Textos;

4. Práticas e exercícios.

Orientada  para  o  desenvolvimento  de  competências  socioemocionais,  as

formações  consistem  em  um  processo  educativo  reflexivo  que  visa  promover  o

reconhecimento e  a  expressão da  identidade  pessoal,  social,  profissional  e  cidadã,

gerando e agregando valores para vida e para o trabalho.

Considerando  a  importância  na  integração  entre  o  corpo,  a  mente  e  as

emoções, a formação dá ênfase no autoconhecimento como um caminho essencial
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para encontrar o equilíbrio. É olhar para si mesmo, conhecendo e reconhecendo quem

é,  quais  são  os  valores,  as  habilidades,  talentos  e  como  lidar  com  as  diferentes

emoções em situações diversas no cotidiano.

Todos os  conteúdos e práticas propostas  são concebidos para induzir  novas

formas de comunicação, estimular a expressividade, realizar uma reeducação afetiva

fundamentada na qualificação e valorização de si mesmo e do outro, ampliando o seu

ser relacional. A percepção é ampliada nos três níveis de vínculo:

VÍNCULO RELAÇÃO ABRANGÊNCIA

Pessoal consigo mesmo sensações  corporais,  pensamento,  sentimento,

ação

Interpessoal com o outro capacidade  de  empatia,  solidariedade,

cooperação, afeto, limites claros e precisos

Transpessoal com  a

totalidade

Integração com a natureza, com a sociedade

Assim,  o  desenvolvimento de competências  socioemocionais  foi  estruturado

considerando os níveis de vínculo, pessoal, interpessoal e transpessoal, desdobrando

em 4 aspectos de Identidade, que serão os módulos de desenvolvimento do Programa,

sendo eles: 

Módulo I - Identidade Pessoal

Neste primeiro módulo, estimula-se, predominantemente, o autoconhecimento

e a autoconsciência, por meio de conteúdos e atividades que propiciam um olhar para

si  de forma crítica e construtiva.  Através da autopercepção, desenvolvem-se outras

competências  comportamentais,  tais  como,  auto  liderança,  autonomia  e

comprometimento.  
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As atividades são pensadas de modo a trazer maior consciência corporal  do

pensar, sentir e agir, fortalecendo a identidade pessoal e gerando maior compreensão

em relação às emoções e comportamentos, fortalecendo a confiança e preparando-os

para viver a identidade social.

Módulo II - Identidade Social 

Os  aprendizados  vivenciados,  contribuem para  formação de indivíduos mais

preparados  para  o  conviver,  alertando-os  para  importância  da  comunicação

responsável  e  proporcionando  experiências  que  propiciam  maior  entendimento  e

aceitação do próprio corpo e suas limitações.

Este módulo visa estabelecer o papel que cada um assume, ou deseja assumir,

na  sociedade,  nas  relações  afetivas  pessoais,  de  trabalho,  além  de  favorecer  na

reconstrução de vínculos familiares.

O conceito de empatia será trabalhado para evidenciar a importância de saber

escutar e compreender o que cada pessoa apresenta como necessidade individual e,

assim, explorar com os grupos a importância de um diálogo verdadeiro e respeitoso

nas relações sociais (pessoais e de trabalho), através do qual as diferenças podem ser

mediadas.

Desenvolve  a  capacidade  relacional  e  de  comunicação,  proporcionando  aos

participantes  maior  protagonismo  social,  para  que  sejam  capazes  de  identificar  e

compreender o impacto de suas ações em sua vida, na vida de outras pessoas e no

ambiente em que vive, tanto familiar, quanto profissional.  

Módulo III - Identidade Profissional

Este  módulo  possibilita  ao  indivíduo  se  reconhecer  como  o  principal

responsável por conquistar e manter um trabalho com significado, que traga realização

pessoal e que amplie seu autoconhecimento para desenvolver-se como ser humano. 
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Trabalhando  a  capacidade  de  reconhecer  valores,  talentos  e  competências.

Explorando os diferentes saberes, a importância do conhecimento técnico no processo

de formação profissional e da necessidade de expansão da visão global para destacar-

se no mundo do trabalho. 

As atividades estimulam o trabalho em equipe, protagonismo, autoconsciência

e  liderança.  Estimulando  a  compreensão de  que cada  um é construtor  da  própria

história,  sendo  responsável  por  tomar  decisões  capazes  de  mudar  uma  situação

controversa, tanto no trabalho quanto na vida, mas que isso não os impossibilita de

buscar auxílio e compartilhar experiências sempre que necessário.  

Cientes  da  sua  identidade  pessoal,  social  e  profissional,  os  beneficiários

conseguem desenvolver a visão sistêmica e de futuro, através da identidade cidadã.

Módulo IV - Identidade Cidadã

Na quarta e última etapa da formação, os beneficiários são preparados para

compreender que cada um é parte do todo, e do quanto as ações individuais impactam

no coletivo. 

Abordando o conceito de Sustentabilidade estimula-se compreender o porquê

de trabalhar em defesa das boas práticas para o cuidar da sociedade e da natureza

através do estimulo para um olhar sistêmico e de futuro.

Proporciona momentos de construção coletiva, a fim de demonstrar o quanto

pequenas mudanças de hábitos e atitudes podem colaborar para construção de uma

sociedade  mais  harmoniosa  e  igualitária,  propiciando  a  compreensão  dos  usuários

como cidadãos responsáveis e participativos desta construção social.

É responsável  por criar as melhores condições para que as próprias pessoas

possam sustentar a conquista dos benefícios do trabalho, em articulação com todos os

demais aspectos do crescimento pessoal,  assim como, atendimento à saúde,  apoio

psicológico, boas práticas de cidadania e suporte das políticas da assistência social.
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Através  dos  4  aspectos  de  identidade,  passam  a   integrar  a  trilha  do

autoconhecimento,  onde  os  encontros  que  são  desenvolvidos  progressivamente,

integrado  um  copilado  de  conteúdos,  reflexões  e  práticas,   alinhados  aos  6

aprendizados e as competências estruturantes e integradoras.

Toda  trilha  da  formação,  é  norteada  por  6  Aprendizados  que  permitem

construir o perfil de saída do beneficiário.

Os 6 Aprendizados

1º - Vida e trabalho, um só valor;

2º - Autoconhecimento cria consciência emocional;

3º - Reconhecer valores, talentos e competências; 

4º - Atitudes de empatia;

5º - Ser dono da sua empregabilidade;

6º - Despertar para a vida integral e sustentável.

Destaca-se a importância de um profissional de suporte para atuar no ambiente

virtual  de  aprendizagem  –  AVA,  que  será  responsável  por  apoiar  e  acompanhar  o

acesso  na  plataforma  e  atividades  de  suporte  tecnológico  e  de  acompanhamento

direto  aos  participantes,  com orientações  e  apoio  necessários.  Com  o  objetivo  de

estabelecer e sustentar uma relação consistente e de confiança, para que isso gere

impacto qualitativo na realização do projeto.

É importante observar que a distribuição dos encontros ao longo dos 6 meses

da experiência profissional do POT, permitirá que aspectos evidenciados no cotidiano

do  trabalho  sejam  tratados  com o  apoio  emocional  do  supervisor,  fortalecendo  o

empoderamento  do  sujeito  social  na  construção  de  sua  identidade,  de  modo  a

impulsionar  a  sua  autonomia  de  vida  e  a  conquista  e  desenvolvimento  dos  cinco

componentes das competências socioemocionais, conforme objetivo deste edital:
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1) Consciência emocional de si e de outras pessoas, incluindo a capacidade de

captar o clima emocional em um contexto específico; 

2)  Regulação  emocional,  que  se  refere  ao  gerenciamento  apropriado  das

emoções,  cujos  aspectos  cognitivos  são  fundamentais  na  busca  de  estratégias  de

enfrentamento  que  potencializem  as  emoções  positivas  e  minimizem  as  emoções

negativas;

 3) Autonomia emocional, que destaca a atitude positiva em relação a si mesmo

e  a  vida,  mantendo  a  autoestima  elevada  e  reconhecendo  os  limites  pessoais,

recorrendo, em caso de necessidade, à ajuda externa;

 4)  Domínio  de  habilidades  sociais,  em que  se  destaca  a  capacidade  de  se

comunicar, ser assertivo e adotar atitudes respeitosas para com as demais pessoas;

 5) Habilidades de vida e bem-estar,  definidas como a capacidade de adotar

comportamentos  apropriados  e  responsáveis  na  solução  de  problemas  pessoais,

familiares, profissionais e sociais, preservando o bem-estar pessoal e social.

A  formação  socioemocional  para  os  supervisores  irá  acontecer  na  sua

totalidade das 44 horas, nos dois primeiros meses do Projeto, para garantir que os

mesmos possam ser referência e apoio aos 2000 jovens no decorrer do Projeto.

O plano pedagógico com a distribuição dos temas e carga horária para os 2000

beneficiários do POT que atuarão no Projeto encontra-se no anexo VIII.

DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS TÉCNICAS

Para  a  Formação  Técnica,  a  carga  horária  total  será  de  52  horas,  sendo

ministradas em 5 Módulos contendo 13 aulas, tendo cada aula a duração de 4 horas.

Os módulos de formação acontecerão ao longo dos 6(seis) meses do Projeto.
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Destaca-se que a Formação Técnica terá início após a conclusão dos módulos

de formação socioemocional.

Metodologia de ensino:

 Aprendizagem ativa; 

 Ambiente de ensino à distância: Academia Promover;

 Formação assíncrona e autoinstrucional.

Conteúdo programático da formação técnica:

1. Saberes e comportamentos para o mundo do trabalho – 12h.

 As organizações contemporâneas; 

 Planejamento e organização do tempo;

 Marketing digital;

 Marketing empresarial;

 Gestão de conflitos;

 Noções de direito.

2. Processos de trabalho – 10h.

 Introdução à administração;

 Relações corporativas; 

 A logística nas organizações;

 Gestão de qualidade;

 Comunicação empresarial.

3. Competências digitais – 14h.

 Técnicas de edição de texto;

 Planilhas e gráficos;

 Apresentações em slides;

 Gestão de e-mails.

4. Empoderamento digital – 12h.

 Cidadania digital;

 Empoderamento digital;
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 Sociedade High Tech e High Touch;

 A potência do digital.

5. Perfil profissional – 4h.

 Oficina de currículo;

 Processo seletivo;

 LinkedIn.

PROMOÇÃO DE ACESSO À INTERNET PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E COMPETÊNCIAS

SOCIOEMOCIONAIS EM EAD

Para  maior  engajamento  nas  oficinas  de  formação  disponibilizadas  para  os

2.000 jovens envolvidos no projeto, a Rede Cidadã fará uma recarga de celular mensal,

no valor de R$ 20,00 por beneficiário, com dados para acesso à internet.

CONCESSÃO DE UNIFORMES E EPIS PARA OS BENEFICIÁRIOS

Considerando  passar  aos  munícipes  maior  confiabilidade  durante  as

abordagens,  os  beneficiários  do  projeto  deverão  se  apresentar  uniformizados  nos

pontos de atendimento. Os kits de uniformes serão compostos por 02 (duas) camisetas

e 01 (um) boné, sendo de responsabilidade da Rede Cidadã a confecção e distribuição

dos mesmos.

Além do uniforme,  os beneficiários do projeto receberão da Rede Cidadã 1

squeeze  e  protetor  solar,  como kit  básico  de  EPI.  Os  demais  itens  de  proteção  e

segurança,  tais  como máscaras  de  proteção  e  álcool  em gel,  bom como todos  os

equipamentos  e  insumos  para  realização  das  atividades  de  conscientização  da

população, serão de responsabilidade da SMDET. 
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Atividades administrativas

ADMINISTRAÇÃO DO CENTRO POT – AGENTES EM DEFESA DA VIDA

ACOMPANHAMENTO DOS

BENEFICIÁRIOS

FISCALIZAÇÃO DOS

BENEFICIÁRIOS

CAPACITAÇÕES,

COMPETÊNCIAS

SOCIOEMOCIONAIS E

ELEVAÇÃO DA

EMPREGABILIDADE

a)  Após  o  acolhimento  e

inserção  dos  beneficiários,

ocorrerá  a  orientação  dos

mesmos  com  relação  as

atividades  práticas  que

deverão  ser  desempenhadas

e  o  cronograma  de

capacitações.

a) O CENTRO POT irá 

promover as atividades de 

competências 

socioemocionais junto aos 

beneficiários.

a) A Rede Cidadã irá fornecer

supervisão, competências

socioemocionais e processos

de elevação da

empregabilidade junto aos

beneficiários envolvidos no

projeto.
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b) A Equipe dos Centros POT 

iniciará o acompanhamento 

dos beneficiários abrangendo 

os aspectos de qualificação e 

apoio socioemocional e 

quando necessário 

individualizado dos 

beneficiários.

b) A Rede Cidadã irá definir

o  CRONOGRAMA  de

fiscalização dos beneficiários

no projeto de acordo com os

supervisores Regionais.

b)  Sendo  semanalmente

reservadas  4  (quatro)  horas

voltadas  para  o

desenvolvimento  de

competências

socioemocionais 

c) Serão elaborados relatórios

de  Acompanhamento  e

desenvolvimento  individual

dos beneficiários. 

c) A Rede Cidadã irá elaborar

instrumentais  para

fiscalização  das  atividades

dos  beneficiários,

priorizando  o  uso  de

formulários eletrônicos.

c)  As  capacitações  serão

ofertadas,  entre  outras

formas,  através  do  Portal

CATE,  alinhadas  com  as

necessidades  produtivas  do

mercado  de  trabalho  da

cidade de São Paulo.

 d) Os Supervisores serão 

responsáveis pelo 

acompanhamento das listas 

de frequência dos 

beneficiários dos projetos, e 

pela elaboração de 

relatórios.

 

 

I. Envio da lista de frequência mensal de todas as capacitações profissionais, juntamente com

as declarações e atestados de todos os beneficiários ativos no POT.
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A Lista de Frequência Mensal  será encaminhada periodicamente,  de acordo

com  o  modelo  de  documento  enviado  pela  SMDET. Com  o  objetivo  de  agilizar  o

processo do pagamento do auxílio pecuniário, as listas serão enviadas nos modelos

físico e eletrônico, com base nas presenças firmadas pelos beneficiários.

A Lista de Frequência Física é um instrumento individual de cada beneficiário.

Nele dever constar a presença diária dos beneficiários com sua assinatura diária, bem

como assinada pelo supervisor imediato, validando as presenças dos participantes. 

A Rede Cidadã encaminhará as listas de frequência mensalmente, no 2º dia útil

do mês subsequente, de forma digital e editável para a realização do pagamento pela

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SMDET.

Juntamente  com  as  listas  de  frequência  serão  enviadas  as  declarações  e

atestados  de  continuidade  de  tratamento  em  regime  não  intensivo  de  todos  os

beneficiários  ativos  no  projeto,  em  formato  físico,  para  a  efetivação/validação  do

pagamento  do  auxílio  pecuniário  pela  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento

Econômico e Trabalho – SMDET.

II.  Envio  quinzenal  da  lista  de  desligamentos  de  beneficiários,  em  função  de  faltas,

comportamento inadequado ou descumprimento dos critérios de participação do Programa. 

A Rede Cidadã se responsabilizará pelo aviso de desligamento de beneficiários

em formulário disponibilizado pela SMDET, devido a excesso de faltas, comportamento

inadequado  ou  descumprimento  de  algum  dos  critérios  estabelecidos  para

participação no Programa Operação Trabalho.

Com base nos relatórios quinzenais encaminhados pela Rede Cidadã, a SMDET

poderá monitorar as substituições das vagas em aberto. Com base nessas informações,
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a SMDET terá a dimensão do número de beneficiários que poderão ser encaminhados

em reposição das vagas, no primeiro dia útil do mês subsequente.

Monitoramento dos beneficiários

Após  a  sensibilização,  cadastramento  e  inserção  no  POT,  a  equipe  técnica

gerenciada  pela  Rede  Cidadã  irá  acompanhar  permanentemente  cada  beneficiário

inserido  no  Programa.  É  com  base  nos  acompanhamentos  individuais  que  serão

observadas a participação, assiduidade e o comprometimento dos participantes para a

construção  do  Plano  Individual  de  Elevação  da  Empregabilidade  durante  sua

permanência  no  projeto.  O  acompanhamento  dos  beneficiários  durante  as

Capacitações Profissionais serão realizadas pelos Supervisores. Cabe a este profissional

prestar apoio social ao beneficiário, garantindo atenção, defesa e proteção às pessoas

em situação de vulnerabilidade,  procurando assegurar  seus  direitos,  abordando-os,

sensibilizando-os e identificando suas necessidades e demandas.

O  acompanhamento  dos  beneficiários  deverá  abordar  características

psicossociais e pedagógicas mantendo os registros da Rede Cidadã atualizados, com

dados das avaliações dos usuários do serviço, tais como: satisfação, assiduidade, níveis

de participação nos cursos de qualificação profissional e possíveis encaminhamentos

para rede assistencial do município. 

A Supervisão dos beneficiários consiste em visitas presenciais e diárias com o

objetivo de monitorar e fiscalizar a efetiva participação dos beneficiários nas atividades

propostas,  fiscalizar  o  correto  preenchimento  das  fichas  de  frequência,

comportamento  e  participação  dos  beneficiários  junto  aos  educadores  e  equipe

técnica envolvida. Esta ação deverá respeitar o quantitativo de 3 supervisores, com

atuação  diária  de  04  (quatro)  horas  de  trabalho,  divididos  em  cada  um  dos  32

territórios  totalizando  96  supervisores.  A  Rede  Cidadã  será  responsável  por

desenvolver  metodologias  distintas  para  as  supervisões  e  fiscalizações  diárias
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respeitando as especificidades do público alvo, bem como garantir a fiscalização em

projetos realizados em áreas abertas e distantes entre si.

A  critério  da  GCM  e  da  COMDEC  os Agentes  de  Prevenção  poderão  atuar

conjuntamente,  nas  5  regiões  da  cidade,  em  atividades  de  conscientização  e

campanhas, devendo essas pessoas receberem treinamento e orientações para uma a

abordagem leve e agradável, em:

a. Terminais de Ônibus, Centros urbanos nos bairros etc.

b. Escolas, Faculdades, Centros de Educação infantil.

c. Equipamentos Socioassistenciais (CRAS e CREAS), Cedeps entre outros.

d. Organizações Sociais e instituições; Igrejas; comércios, mercados.

e. Áreas de incidência de riscos e aglomerações.

f. Entre outros locais onde sejam necessárias as ações.

A Defesa Civil disponibilizará a relação com as 489 áreas de risco existente na

cidade. A GCM disponibilizará os locais com grande fluxo de pessoas.

A Rede Cidadã fará a distribuição dos agentes, conforme as relações de áreas

de risco disponibilizadas pela Defesa Civil e GCM. Para melhor desenvolvimento das

atividades, os agentes atuarão sempre em duplas, podendo haver mais de uma dupla

na mesma localidade, considerando área de abordagem e o fluxo de pessoas, além dos

supervisores de área.

Os supervisores têm um papel fundamental  no desenvolvimento do projeto.

Serão eles os responsáveis pelo monitoramento direto dos beneficiários, in loco. Os

supervisores farão controle diário de frequência, irão monitorar o uso de uniformes e

EPIs,  para que seja realizado de maneira adequada,  além de auxiliar os agentes no

aperfeiçoamento  das  estratégias  de  abordagens.  Todas  as  inconformidades

observadas pelos supervisores deverão ser reportadas aos gerentes regionais.

                     Matriz: Rua Alvarenga Peixoto, 295 - 5º Andar - Bairro Lourdes
                     Belo Horizonte / MG - CEP: 30180-120 - Telefone: (31) 3290-8000
                     redecidada@redecidada.org.br | www.redecidada.org.br

D4Sign c65e45f6-151c-4da4-8fe2-731bb6e6e893 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



23

Locais de Atuação e Distribuição dos Beneficiários:

Nome Endereço

1.  DEFESA CIVIL ARICANDUVA/VILA FORMOSA R. Atucuri, nº 699

2.           DEFESA CIVIL BUTANTÃ R.Ulpiano da Costa Manso, 201

3.           DEFESA CIVIL CAMPO LIMPO R.  Nossa  Sra.  Do  Bom  Conselho,

59/65

4.           DEFESA CIVIL CAPELA DO SOCORRO R. Cassiano dos Santos, 499

5.           DEFESA CIVIL CASA VERDE Av. ordem e Progresso, 1.001

6.           DEFESA CIVIL CIDADE ADEMAR Av. Yervant Kissajikian, 416

7.           DEFESA CIVIL CIDADE TIRADENTES Rua Juá Mirim S/N

8.           DEFESA CIVIL ERMELINO MATARAZZO Av. São Miguel, 5.550

9.           DEFESA CIVIL FREGUESIA DO Ó Av. João Marcelino Branco, 95

10.         DEFESA CIVIL GUAIANASES Rua Luís Mateus 1505

11.         DEFESA CIVIL IPIRANGA R. Lino Coutinho, 444

12.         DEFESA CIVIL ITAIM PAULISTA Av. Marechal Tito, 3.012

13.         DEFESA CIVIL ITAQUERA Rua Augusto Carlos Bauman, 851

14.         DEFESA CIVIL JABAQUARA Eng  Armando  de  Arruda  Pereira

2314
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15.         DEFESA CIVIL JAÇANÃ/TREMEMBÉ Rua Dr. Carlos Basto Aranha,61

16.         DEFESA CIVIL LAPA R. Guaicurus, 1000

17.         DEFESA CIVIL M'BOI MIRIM Av. Guarapiranga, 1695

18.         DEFESA CIVIL MOOCA Rua Taquari, 549

19.         DEFESA CIVIL PARELHEIROS Estrada  Ecoturística  de  Parelheiros,

5252

20.         DEFESA CIVIL PENHA R. Candapui, 492

21.         DEFESA CIVIL PERUS R. Ylídio Fiqueiredo, 349

22.         DEFESA CIVIL PINHEIROS Av  Prof  Frederico  Hermann  Júnior,

595  

23.         DEFESA CIVIL PIRITUBA/JARAGUÁ R Comendador Gabriel Cotti, 123 

24.         DEFESA CIVIL SANTANA/TUCURUVI Av. Tucuruvi, 808

25.         DEFESA CIVIL SANTO AMARO Pça Floriano Peixoto, 54

26.         DEFESA CIVIL SÃO MATEUS R. Ragueb Chohfi, 1400

27.         DEFESA CIVIL SÃO MIGUEL PAULISTA R. Ana Flora Pinheiro de Souza, 76

28.         DEFESA CIVIL SAPOPEMBA Avenida Sapopemba, 9.064

29.         DEFESA CIVIL SÉ R. Alvares Penteado, 49

30.         DEFESA CIVIL VILA MARIA/GUILHERME R: General Mendes, 111
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31.         DEFES CIVIL VILA MARIANA R. José de Magalhães, 500

32.         DEFESA CIVIL VILA PRUDENTE Av. Oratório, 172

 3° ETAPA: PORTA DE SAÍDA

Após a finalização do ciclo formativo de até seis meses junto aos beneficiários

do  programa,  acompanhados  pela  equipe  do  Centro  POT  e  estando  aptos  ao

encaminhamento para vagas de emprego formal, a Rede Cidadã, em parceria com os

CATEs, ficarão responsáveis por realizar a oferta de vagas e o encaminhamento dos

beneficiários para colocações no mundo trabalho.

Observados  os  perfis  das  vagas  disponibilizadas  e  perfil  dos  candidatos

cadastrados no Banco de Talentos (BT),  A Rede cidadã fará o encaminhamento das

pessoas para o mundo do trabalho ou atividades produtivas e sociais.

É  realizado  um  cruzamento  de  informações  entre  vagas  e  candidatos

disponíveis  no  Banco  de  Talentos,  para  então  repassar  todas  as  informações

necessárias para a participação dos selecionados nos processos seletivos: local, hora, o

processo, informações complementares e documentos que devem ser entregues. 

Assim  que  os  resultados  do  processo  de  seleção  são  divulgados,  os

participantes são informados junto com os detalhes para apresentação no local  do

novo posto de trabalho.

Serão considerados aptos ao encaminhamento os beneficiários que concluírem

a participação no programa e realizarem os módulos de formação socioemocional e

técnica, com o mínimo de 75% de frequência, passando assim a compor um Banco de

Talentos. 
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A Rede Cidadã terá à disposição dos beneficiários do projeto, um profissional

de referência responsável pelos encaminhamentos, a fim de garantir a participação do

maior número de candidatos nos processos seletivos para os quais forem direcionados.

Uma vez inseridos no mundo do trabalho, os beneficiários passam a enfrentar

novos  desafios.  Nessa  fase,  a  Rede  Cidadã  fará  o  monitoramento  e  o

acompanhamento  dos  recém-contratados  no  processo  de  adaptação  ao  novo

emprego, para auxiliá-los a superar conflitos culturais do mundo do trabalho e, assim,

aumentar a permanência dessas pessoas no emprego. Esse processo é chamado de

Atendimento Pós-contratação.

Os usuários inseridos no mundo do trabalho serão atendidos pela equipe de

pós-contratação da Rede Cidadã, que fará atendimentos agendados, sob demanda dos

usuários,  por  meio  eletrônico.  Esse  acompanhamento  acontecerá  pelos  03  (três)

primeiros  meses  de  contrato,  para  dar  suporte  emocional  aos  recém-contratados

nesse período de adaptação ao trabalho. 

Essa  terceira  etapa  compreende  um  período  de  6(seis)  meses  após  o

encerramento do contrato  dos  2000 beneficiários,  e  será  a  contrapartida  da  Rede

Cidadã para o projeto.

VIII. Metas e resultados

Meta Resultados esperados

1. Metodológico

Metodologia de Avaliação de Impacto Documento entregue

Manuais Metodológicos Manuais metodológicos entregues

2. Planejamento e Gestão

Relatório mensal de acompanhamento das 

atividades
06 relatórios entregues

Relatórios quinzenal de adesão, evasão e 12 relatórios entregues
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frequência nas atividades laborais das 

frentes de trabalho

Relatórios individual dos beneficiários 2.000 relatórios entregues

Lista de presença de todas as atividades do 

Projeto
Por atividade

3 . Acolhimento, sensibilização e cadastro

Nº de beneficiários cadastrados 2.000 beneficiários participantes

Atividades de sensibilização e acolhimento

para beneficiários
2.000 beneficiários participantes

4. Oficinas de Formação

Nº de beneficiários participando das 

oficinas de formação profissional
2.000 beneficiários capacitados

Nº de beneficiários participando das 

oficinas desenvolvimento socioemocional
2.000 beneficiários capacitados

5 . Elevação da Empregabilidade

Nº de beneficiários encaminhados para 

vagas no mercado
1.000 beneficiários encaminhados

Nº de beneficiários contratados 400 beneficiários contratados

Nº de beneficiários atendidos no pós-

contratação
300 beneficiários contratados

Aumento de 60 % do nível de autonomia 

profissional dos beneficiários

60 % de elevação do nível de autonomia 

profissional

Aumento de 30 %  da elevação da 

inteligência emocional
30% de elevação da inteligência emocional

6. Monitoramento e Avaliação

Banco de dados estruturado Banco de Dados disponível para acesso

Nº de relatórios de prestação de contas
06 relatórios entregues

02 relatórios parciais

Nº de relatórios de sistematização e 06 relatórios entregues
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avaliação de atividades 02 relatórios semestrais

Relatório final de execução 01 relatório entregue

IX.  Cronograma de execução

Nos primeiros 30 dias da parceria o cronograma de inserção dos beneficiários

respeitará o acolhimento e sensibilização de 2000 beneficiários inscritos por meio do

CATE e selecionados pela SMDET.

Ações 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

Etapa 1: Planejamento e Gestão

1.1. Revisão do Plano de 
Trabalho junto a SMTE

x

1.2. Realizar o planejamento 
didático e pedagógico

x

1.3. Selecionar, contratar  e 
treinar equipe de trabalho de 
acordo com especificações do 
plano metodológico.

x x

1.4. Treinamento e formação 
continuada

x x x x x x

1.5. Locação dos espaços para a 
operacionalização do Plano de 
Trabalho

x x x x x x x x x x x x

1.6. Aquisição de insumos e 
equipamentos para o 
desenvolvimento das atividades

x x x x x x

1.7. Contratação de serviços 
necessários a execução do Plano
de Trabalho

x

1.8. Prestação de Contas Mensal x x x x x x x x x x x x

Etapa 2:  Acolhimento, sensibilização e cadastro

2.1. Articular com as secretarias x x x x x x

                     Matriz: Rua Alvarenga Peixoto, 295 - 5º Andar - Bairro Lourdes
                     Belo Horizonte / MG - CEP: 30180-120 - Telefone: (31) 3290-8000
                     redecidada@redecidada.org.br | www.redecidada.org.br

D4Sign c65e45f6-151c-4da4-8fe2-731bb6e6e893 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



WordPictureWatermark27819785 ...

29

para receber relação de 
beneficiários indicados

2.2. Realizar a recepção e 
sensibilização dos beneficiários

x x x x x x

2.3. Realizar cadastro dos 
beneficiários

x x x x x x

Etapa 3: Formação e monitoramento das atividades práticas

3.1. Formação profissional x x x x x x
3.2. Desenvolvimento de  
competências socioemocionais

x x x x x x

3.3. Monitoramento das 
atividades práticas

x x x x x x

Etapa 4:  Elevação da empregabilidade e acompanhamento pós-contratação

4.1. Articulação  com empresas 
para busca de vagas

x x x x x x

4.2.  Encaminhamento para vagas
no mercado de trabalho

x x x x x x

4.1. Acompanhamento de pós 
-contratação para os 
beneficiários contratados

x x x x x x

IX. Equipe do Projeto

A  proporção  de  profissionais  necessários  para  atendimento  será  dividida

conforme número de beneficiários atendidos neste POT, de acordo com a disposição

abaixo:

CARGO QUANTIDADE Média Salarial

Coordenador Geral 1 R$ 5.000,00            

Coordenador  de  Região  -  1  para  cada  Região  da

Cidade de São Paulo

5 R$ 3.000,00    
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Supervisor de Território – 

Considerar 2 ou 3 em cada um dos 32 territórios.

 96
R$ 1.265,00      

Mentor
   1

R$ 2.700,00

Aux. Administrativo 3 R$ 1.500,00 

Aux. de Serviços Gerais 1 R$ 1.250,00 

Perfil dos Colaboradores, com requisitos mínimos:

COORDENADOR GERAL

Responsável por gerenciar e coordenar todas as ações relativa a execução do

projeto.  Traça  a  estratégia,  planeja,  organiza,  controla  e  assessora  a  área

administrativa  e  pedagógica  do  projeto.  Planeja,  analisa  e  atualiza  as  informações

junto a SMDET. Elabora e apresenta os resultados, os relatórios técnicos e responsável

pelas Prestações de Contas referente a execução das atividades do projeto. 

Perfil: Formação  superior  em Administração,  Direito  ou Pedagogia  ou  áreas

afins. Possuir experiência profissional na condução de processos que abarcam parceria

e prestação de contas com a esfera pública.

COORDENADOR DE TERRITÓRIO

Gerenciam atividades de departamentos ou serviços de pessoal, recrutamento

e seleção, cargos e salários, benefícios, treinamento e desenvolvimento, liderando e

facilitando  o  desenvolvimento  do  trabalho  das  equipes.  Assessorar  a  Coordenação

Geral  em  atividades  como  planejamento,  contratações,  negociações  de  relações

humanas e do trabalho. 
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Perfil: Formação superior em administração ou áreas afins. Possuir experiência

profissional na condução de processos que abarcam parceria e prestação de contas

com a esfera pública.

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Executam serviços  de apoio nas  áreas  de recursos humanos,  administração,

finanças  e  logística;  atendem  fornecedores  e  clientes,  fornecendo  e  recebendo

informações sobre produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo

todo o procedimento necessário referente aos mesmos. 

Perfil: nível médio ou superior em curso na área de administração.

 PSICÓLOGO (A)

Possui  a  função  de  dar  assistência  à  inserção  laboral  dos  beneficiários  em

condição de vulnerabilidade, auxiliando-os a compreender suas potencialidades, seus

conhecimentos, habilidades e atitudes que possam fortalecê-los diante das exigências

do mercado de trabalho e promover o efetivo preenchimento das vagas de trabalho. 

Atuam  priorizando  o  desenvolvimento  emocional  e  social  dos  beneficiários,

tendo um olhar  aprofundado para  as  singularidades e para  os processos  coletivos,

atuando também como mediadores de conflitos.

Perfil: Ensino Superior completo em psicologia. Possuir experiência profissional

em políticas públicas e em atendimento ao público vulnerável e condução de grupos,

sensibilização e treinamentos.

 ASSISTENTE SOCIAL

Prestar apoio social ao beneficiário em condição de vulnerabilidade, garantindo

a atenção,  defesa  e proteção às  pessoas  em situações  de risco social,  procurando

assegurar  seus  direitos,  abordando-as,  sensibilizando-as  e  identificando  suas

necessidades  e  demandas.  Atuam  em parceria  com os  psicólogos  na  mediação de

possíveis conflitos e como suporte aos educadores no acompanhamento diário das

                     Matriz: Rua Alvarenga Peixoto, 295 - 5º Andar - Bairro Lourdes
                     Belo Horizonte / MG - CEP: 30180-120 - Telefone: (31) 3290-8000
                     redecidada@redecidada.org.br | www.redecidada.org.br

D4Sign c65e45f6-151c-4da4-8fe2-731bb6e6e893 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



WordPictureWatermark27819785 ...

32

frentes  de  trabalho,  qualificação  profissional  e  formação  socioemocional.  Deve

encaminhar os beneficiários aos serviços públicos da assistência social, saúde entre

outros.  Realizar  ações  com temáticas  concernentes  a  questões  do trabalho para  o

público em vulnerabilidade; auxiliar na emissão dos pareceres técnicos que subsidiarão

a supervisão.

Perfil: Ensino  Superior  completo  em  Serviço  Social.  Possuir  experiência

profissional em políticas públicas e em atendimento ao público vulnerável e condução

de grupos, sensibilização e treinamentos.

 SUPERVISORES DE TERRITÓRIO:

São responsáveis pela SUPERVISÃO dos beneficiários. Essa atividade consiste

em  visitas  presenciais  e  diárias  com o objetivo  de  monitorar  e  fiscalizar  a  efetiva

participação  dos  beneficiários  nas  atividades  propostas,  fiscalizar  o  correto

preenchimento  das  fichas  de  frequência,  comportamento  e  participação  dos

beneficiários junto aos educadores e equipe técnica envolvida. 

Perfil: Profissionais  de  ensino  médio,  saber  trabalhar  bem em equipe  e  de

forma compartilhada, conhecer o território / região no qual executará suas ações.

 

AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS: 

Auxilia  na  realização  de  serviços  em  geral  como  recebimento,  separação  e

distribuição  de  correspondência  e  materiais,  atividades  de  limpeza,  copa  e

conservação de instalações.

Perfil: Profissionais de ensino fundamental.
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X. Composição das receitas e despesas

Cronograma de desembolso

Lista de Produtos

Mês de

entrega

do

produto

% de

pagamento

por

produto

PRODUTO I: Entrega do plano de trabalho do projeto (projeto

executivo  –  metodologia,  como e com quem vai  acontecer,

ferramentas  utilizadas  para  cada  etapa  do  trabalho,

cronograma  das  atividades  –  detalhado,  definição  dos

indicadores principais e secundários por onde acompanhamos

os  resultados  do  projeto).  Formalização  da  parceria

viabilizando  o  início  das  atividades,  para  liberação  do

pagamento de 50% do valor total da proposta R$ 985.713,53

(novecentos e oitenta e cinco mil, setecentos e treze reais e

cinquenta  e  três  centavos),  correspondendo  ao  mês  01  da

execução.

Mês 01 50%

PRODUTO  II: Apresentação  do  relatório  com  os  indicadores

quantitativos e qualitativos relativo ao primeiro trimestre de

execução  do projeto  para  liberação  do  pagamento  de  mais

50% do valor total da proposta, R$ 985.713,53 (novecentos e

oitenta e cinco mil, setecentos e treze reais e cinquenta e três

centavos), correspondendo ao mês 04 da execução.

Mês 04 50%

Despesas (RH, Materiais e serviços, Custos totais)

Qtd. Cargo
Carga 

horária
Remuneração

Regime de 

contratação
Encargos Custo total

 01  Coordenador Geral  40 hs  R$ 5.000,00  CLT  NA¹  R$ 30.000,00

 05  Coordenador de  40 hs  R$ 3.000,00  MEI  NA  R$ 90.000,00
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Região

 96
 Supervisor de 

Território
 20 hs  R$ 1.265,00  MEI  NA

 R$ 

728.640,00

 01  Mentor  40 hs  R$ 2.700,00  MEI  NA  R$ 16.200,00

03
Auxiliar 

Administrativo
40 hs R$ 1.500,00 MEI NA R$ 27.000,00

 01
 Auxiliar de Serviços 

Gerais
 40 hs  R$ 1.250,00  CLT  NA¹  R$ 7.500,00

 TOTAL: TOTAL:
 R$ 

899.340,00

¹Nota Explicativa: Os profissionais que irão atuar nos cargos de Coordenador Geral e Auxiliar de Serviços Gerais serão contratados

no regime CLT, entretanto, os valores de encargos e benefícios não irão compor as despesas de Recursos Humanos, ficando a

cargo da Rede Cidadã assumir esses custos para adequar o orçamento aos valores estabelecidos no edital.

Planilha - MATERIAIS E SERVIÇOS

Especificaçã

o

Descrição detalhada de 

cada item

Unidade de

medida
Qtde.

Valor 

Unitário
Valor Total

MATERIAL

Camisa de uniforme para 

agentes e supervisores
 Unidade  4192  R$ 15,90  R$ 66.652,80

 Boné para agentes e 

supervisores
 Unidade  2096  R$ 8,45  R$ 17.711,20

 Squeeze para agentes e 

supervisores
 Unidade  2096  R$ 3,40  R$ 7.126,40

 Protetor solar  Unidade  1000  R$ 9,70  R$ 9.700,00

Custo para compra de 

materiais de EPI e 

Uniformes para 

reposição

Taxa 

mensal
5 R$ 5.000,00 R$ 25.000,00

Material de escritório Mensal 6 R$ 1.800,00 R$ 10.800,00

Subtotal de Materiais
 R$ 136.990,40
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SERVIÇOS

 Produção de conteúdo   1
 R$ 

80.000,00
 R$ 80.000,00

Despesas de transporte 

para equipe
Mensal 13320 R$ 15,25 R$ 203.130,00

 Recarga de Celular  Mensal 12.576  R$ 20,00  R$ 251.520,00

 Aluguel e despesas  Mensal  6
 R$ 

19.000,00
 R$ 114.000,00

 Custos Diretos 

Operacionais
 Mensal  6

 R$ 

47.741,11
 R$ 286.446,66

  

Subtotal de Serviços
 R$ 935.096,66

 Total Geral
R$ 

1.072.087,06

Planilha - CONTRAPARTIDA (apenas se houver)

Especificaçã

o

Descrição 

detalhada de 

cada item

Unidad

e de 

medida

Quantidad

e

Valor Unitári

o
Valor Total

MATERIAL

Equipamentos Mensal 12 R$ 4.200,00 R$ 50.400,00

Lanche para 

equipe 

administrativa

Mensal 12 R$ 700,00 R$ 8.400,00

 Subtotal de materiais  R$ 58.800,00

SERVIÇOS Telefonia Mensal 12  R$ 1.500,00  R$ 18.000,00

 Psicólogo  Mensal  12  R$ 5.008,62  R$ 60.103,44

Assistente 

Social
Mensal 12 R$ 5.008,62 R$ 60.103,44

Equipe de 

Relacionament

o e Parceria

Mensal 6 R$ 18.472,00 R$ 110.832,00

Analista de 

Projetos  (7º ao 

Mensal 6 R$ 4.900,00 R$ 29.400,00
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12º mês)

Auxiliar de 

Serviços Gerais
Mensal  12 R$ 1.250,00 R$ 15.000,00

Aluguel (7º ao 

12º mês)
Mensal 6 R$ 19.000,00 R$ 114.000,00

Acesso a 

plataforma pós-

projeto

Qtde. 

de 

acessos

2000 R$ 15,00 R$ 30.000,00

Formação 

socioemocional 

e profissional 

para 

supervisores e 

coordenadores

Qtde. 

de 

acessos

101 R$ 15,00 R$ 1.515,00

 Subtotal de serviços  R$ 438.953,88

 Total Geral R$ 497.753,88

Planilha - CUSTOS TOTAIS

Despesa Valores

Recursos Humanos  R$ 899.340,00

Materiais e Serviços  R$ 1.072.087,06

Subtotal (aportes da SMDET)  R$ 1.971.427,06

Contrapartida  R$ 497.753,88

Valor total da Parceria  2.469.180,94

XI. Responsabilidade das partes;

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO PARCEIRA

a. Cumprir todas as atividades estabelecidas no Plano de Trabalho;

b. Gerir, manter e zelar pelo Centro de Atendimento, na forma do Plano de

Trabalho;
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c. Implementar proposta pedagógica específica objetivando a continuidade do

atendimento junto aos participantes ativos no programa;

d. Acolher, sensibilizar e cadastrar os beneficiários que estejam dentro do perfil

definido no objeto da parceria e dos critérios para inserção no Programa Operação

Trabalho;

e. Participar das reuniões de planejamento recorrentes do Programa Operação 

Trabalho – POT indicadas pela SMDET;

f. Realizar a qualificação socioemocional dos beneficiários, na forma do Plano

de Trabalho;

g. Fiscalizar e acompanhar a aplicação prática do conhecimento nas atividades

laborais em parceria com instituição do poder público municipal, conforme Plano de

Trabalho;

h. A instituição deverá enviar a lista de frequência mensalmente no 2º dia útil

do mês subsequente, de forma digital e editável para a realização do pagamento pela

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho – SMDET;

i. A instituição deverá encaminhar mensalmente, juntamente com a lista física

de frequência individual no 4º dia útil do mês subsequente, as declarações e atestados

de continuidade de tratamento em regime não intensivo de todos os beneficiários

ativos  no  projeto,  em  formato  físico,  para  a  efetivação  do  pagamento  do  auxílio

pecuniário  pela  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Trabalho  –

SMDET; 

j. A instituição será responsável pelo aviso de desligamento do beneficiário em

formulário disponibilizado pela SMDET,  devido a excesso de faltas,  comportamento

inadequado  ou  descumprimento  de  algum  dos  critérios  estabelecidos  para

participação no Programa Operação Trabalho;
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k. A instituição será responsável pelo aviso de desligamento ao beneficiário no

caso de ultrapassar o tempo máximo de permanência no POT de 24 (vinte e quatro)

meses;

l.  Prover  as  informações  solicitadas  pela  Secretaria  Municipal  de

Desenvolvimento Econômico e Trabalho,  conforme a periodicidade determinada no

Plano de Trabalho e, no caso de urgência, no prazo de 02 (dois) dias;

m. Transferência do conhecimento desenvolvido para a equipe da Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho;

n. Sujeitar-se  à  fiscalização  do  gestor  do  termo  de  colaboração  quanto  ao

acompanhamento do cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os

esclarecimentos  solicitados,  bem  como  atendendo  às  reclamações  consideradas

procedentes; 

o. Facilitar  a  supervisão  e  fiscalização  da  SMDET,  permitindo-lhe  efetuar  o

acompanhamento “in loco” e fornecendo,  sempre que solicitado,  as informações e

documentos relacionados com a execução do objeto deste instrumento;

p.  Preparar  ementas  e  justificativas  dos  cursos  de  todos  os  cursos  de

capacitação profissional;

q. Acolher os beneficiários de forma gradativa, na forma do edital, para atingir

o número total (2000 beneficiários);

r. Elaborar material didático a ser utilizado;

s. Preparar e enviar relatórios das atividades necessários ao monitoramento e

acompanhamento da parceria e dos beneficiários mensalmente;

t. Manter todas as condições de habilitação e qualificação durante a execução

da parceria em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas;
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u.  Comunicar  ao  gestor  da  parceria  de  imediato  qualquer  dificuldade  que

impossibilite a execução dos serviços e qualquer irregularidade;

v. Elaborar a prestação de contas à SMDET, nos termos do Decreto Municipal

nº 57.575/2016, da Lei Federal nº 13.019/2014 e do termo de colaboração;

w.  Responsabilizar-se  exclusivamente  pelo  gerenciamento  administrativo  e

financeiro dos recursos recebidos,  inclusive a respeito das despesas de custeio,  de

investimento e de pessoal, conforme art. 42 da Lei 13.019/2014;

x. Elaborar estratégias para inserção dos beneficiários no mundo do trabalho;

y. Responsabilizar-se pela concessão de meios de proteção individual para os

beneficiários por meio de uniformes e EPIs.

 

RESPONSABILIDADE DA SMDET

a. Aprovar as metodologias elaboradas pela Instituição Parceira;

b. Efetuar o pagamento do auxílio pecuniário aos beneficiários, na forma da

legislação em vigor;

c. Inserir  os  beneficiários  no  Programa  Operação  Trabalho  e  analisar  a

documentação hábil das pessoas selecionadas para ingresso. Bem como, confeccionar

e aplicar o Termo de Compromisso e Responsabilidade;

d.  Informar  e  orientar  os  beneficiários  sobre  a  forma  de  participação  no

Programa Operação Trabalho, de acordo com a legislação que o rege e suas alterações;

e. Acompanhar e avaliar o desenvolvimento das atividades teóricas e práticas a

serem implementadas, bem como receber os relatórios respectivos, visando atender

aos  objetivos do Programa Operação Trabalho e do Departamento de Qualificação
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Profissional  da Secretaria Municipal  de Desenvolvimento Econômico e Trabalho,  de

acordo com todo o seu arcabouço jurídico;

f. Conceder auxílio pecuniário mensal calculado a partir do desenvolvimento de

atividades  com carga  horária  semanal  de  20  (vinte)  horas  no  qual  estará  incluído

subsídios para despesa de alimentação e deslocamento dos beneficiários, nos termos

do Decreto municipal nº 44.484/04;

g. Interromper a concessão de benefícios nos casos previstos na Lei Municipal

nº 13.178/2001;

h. Conceder seguro de vida coletivo aos beneficiários, nos termos do disposto

na Lei Municipal nº 13.178/2001, com a redação dada pela Lei Municipal nº 13.689/03,

em seu artigo 2º, inciso V;

i.  Aprovar  a  prestação  de  contas  enviada  trimestralmente  pela  Instituição

Parceira;

j. Repassar os recursos da Parceria, na forma do Plano de Trabalho;

XII. Monitoramento e avaliação;

A  Rede  Cidadã  será  responsável  por  definir  as  ferramentas  e  elaborar  os

relatórios para monitoramento, acompanhamento e avaliação de impacto do Projeto.

O consolidado dos documentos de avaliação organizar-se-á em formato de relatório

que será entregue a SMDTE mensalmente e ao final da parceria.

XIII. Prestação de contas.
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A prestação  de  contas  será  enviada  trimestralmente pela  Rede  Cidadã,  nos

termos do Decreto Municipal  nº 57.575/2016,  da Lei  Federal  nº 13.019/2014 e do

termo de colaboração.

Declaração.

Na qualidade de representante   legal do proponente, declaro, para   fins de   prova

junto  ao  Estado  de  São  Paulo,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Municipal  de

Desenvolvimento Econômico e Trabalho, para os efeitos e sob as penas do art. 299

do  Código  Penal,  que  inexiste  na  mora  ou  débito  junto  a  qualquer  órgão  ou

instituição  da  Administração  Pública  Federal  e  Estadual,  direta  ou  indireta  que

impeça a transferência de recursos, na forma deste plano de trabalho.

    _____________________________           ______________________________

                       Local e data                                             Assinatura e carimbo 
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