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PLANO DE TRABALHO 

 
1- DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE 

Proponente: Rede Cidadã       CNPJ: 05.461.315/0001-50 

Inscrição Municipal: Não se aplica 
 
Nº do Registro no CMDCA/DIAMANTINA MG: 008/2016    Validade: 31/12/2023. 

Programa/Regime: Programa de Aprendizagem Profissional     

Endereço (Unidade Diamantina): Rua da Glória, n 469, Centro 

Cidade: Diamantina  

UF: MG 

CEP: 39.100-000 

DDD/Telefone: (31) 99143-9281 / (31) 99956-1783 

E-mail: parceriaspublicas@redecidada.org.br / viviane.werneck@redecidada.org.br 

Dados bancários (conta específica para a parceria, aberta após registo da mesma)  

Banco: Banco do Brasil     -    Agência:1614-4   -   Conta Corrente: 44.300-X 

 
Nome do representante legal do proponente: Angela de Alvarenga Batista Barros 

CPF: 056.279.586-34 

RG: M-1.119.282 

Cargo/Função: Presidente 

DDD/Telefone: (31) 3290-8000 

Endereço Residencial do representante legal:  Rua Marquês de Maricá, Nº 180, apto.  802, 
B.: Santo Antônio, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.350-070.  

Período de Mandato da Diretoria: 17.10.2020 a 17.10.2023 

Nome do responsável técnico: Keure Chamse Afonso de Oliveira 

CPF: 008.211.456-06 

RG: M-6.997.697 

Cargo/Função: Gerente de Operações  

DDD/Telefone: (31) 98709-0068 

Endereço Residencial: Rua Donato da Fonseca, Nº 737, apto.  601, B.: Luxemburgo, Belo 
Horizonte/MG, CEP: 30.380-260.  

 
2- DADOS CADASTRAIS DO CONCEDENTE 

Denominação: 

Prefeitura Municipal de Diamantina MG/ Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
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Social / Fundo     Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA 

CNPJ/CMDCA/DIAMANTINA MG: 21.275.855/0001-03 

CNPJ : 17.754.136/0001-90 

Endereço: Rua Coronel Caetano Mascarenhas , Nº 44 , B.: Rio Grande. 

Cidade: Diamantina MG UF: Minas Gerais 

  

Representante Legal: Nágila Steffânia Costa 

CPF: 040.567.206-30 

RG: MG-10.379.450 

DDD/Telefone: (38) 3531-9284 

 
3- OBJETO DA PARCERIA 
 
Apoiar a execução de projetos de Organizações da Sociedade Civil  direcionados ao 
atendimento de crianças e adolescentes dentro da faixa etária de 15 (quinze) a 18 (dezoito) 
anos de idade incompletos, nos termos do artigo 2º, caput, da Lei Federal nº 8.069/1990 e 
que estejam em conformidade com ao menos uma das diretrizes e ações prioritárias 
constantes no item 02 do edital 01/2020. 
 
4- IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
4.1. – Título do Projeto 

Capacitação Profissional. 

 

4.2. – Prazo de Execução 

24 (vinte e quatro) meses, a contar da celebração da parceria e repasse do recurso. 

 

4.3. – Diretriz (es)/Ação (ões) prioritária (s): 

4.3.1 - Diretriz: Facilitar o acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os 

direitos humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e que contemplem a 

superação das desigualdades, afirmação da diversidade com promoção da equidade 

e inclusão social.  

a) Realização de ações voltadas para crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade e/ou riscos com as diversas políticas públicas municipais.  

4.3.2 - Diretriz: Proteção especial a crianças e adolescentes com seus direitos 

ameaçados e/ou violados. 

        d) Realização de ações direcionadas à proteção do adolescente trabalhador. 
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4.4. – Descrição da realidade 

 

A crise econômica desencadeada pela pandemia da COVID-19 está afetando os jovens 

com mais força, o desemprego atinge, especialmente, os adolescentes e jovens, que têm 

encontrado cada vez mais obstáculos no acesso ao mercado de trabalho.  

 

Dados do mercado de trabalho, do terceiro trimestre do ano de 2021, divulgados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que, entre a faixa etária dos 

18 aos 24 anos, a taxa de desemprego é mais que o dobro da taxa da população em geral. 

Enquanto a taxa geral ficou em 12,6% no segundo trimestre, entre os jovens o percentual 

foi 25,7%. No entanto, a maior taxa de desemprego é da população com idade entre 14 e 

17 anos, com percentual de 40,4%, mais que o triplo da taxa geral.  

O contexto apresentado no território de Diamantina MG também converge ao levantado 

pelas tendências nacionais. Segundo dados apresentados pelo Novo Caged, entre janeiro 

de 2021 e janeiro de 2022, a faixa etária corrrepondente aos trabalhadores menores de 

17 anos esteve por aproximadamente 53,85% do período dentre os dois grupos com 

menor saldo de admissões.  

 

De modo geral, para além do momento pandêmico, a falta de experiência e de qualificação 

profissional, como indicado pelo Observatório do Trabalho de Minas Gerais (2021), e o 

cenário econômico nacional, são fatores que contribuem diretamente para as elevadas 

taxas de desemprego. O atual desafio é realizar a inserção no mundo trabalho para esse 

público. 

 

Assim, valendo-se do entendimento de que o trabalho ocupa lugar central na vida das 

pessoas, propocionando realização pessoal, integração social e autoestima, o Projeto de 

Capacitação Profissional voltado ao atendimento de adolescentes em situação de 

vulnerabilidade é apresentado como ferramenta importante. Isso porque a necessidade de 

formação profissional é uma realidade nacional que precisa de iniciativas e políticas para 

garantir direito ao trabalho e a renda para adolescente e jovens. É a partir dele que os 

jovens podem desenvolver suas habilidades profissionais, ao mesmo tempo em que são 

estimuladas competências mais sensíveis e que dialogam com questões que irão apoiá-los 

no acesso às oportunidades no mundo do trabalho. 

 

4.5. –Justificativa do Projeto 
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No momento atual, a sociedade vivencia um tempo de grandes transformações e 

perspectivas diversificadas. A pandemia da COVID-19 provocou a queda do poder 

aquisitivo da população brasileira, sendo a população mais pobre a mais impactada, 

segundo pesquisa da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

 

O alto índice de desemprego que atinge o país, somado a falta de experiência do público 

de jovem, torna o acesso ao mercado de trabalho uma realidade ainda mais distante para 

os adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade e/ou risco social e para os 

adolescentes e jovens egressos ou em cumprimento de medidas socioeducativas.  

 

Para além disso, o município de Diamantina, por muitos anos, teve sua economia 

centralizada em atividades garimpeiras. Na realização dessa atividade, muitos 

adolescentes e jovens evadiam do sistema de ensino e se submetiam às jornadas longas 

e exaustivas de trabalho. 

 

O passar dos anos exigiu a diversificação das atividades da economia local e as atividades 

garimpeiras foram perdendo sua posição de destaque. Por essa transformação econômica 

local, as vulnerabilidades da população foram sendo evidenciadas, revelando a grande 

demanda por trabalho, renda e de apoio para traçar caminhos de oportunidades dignas 

no mundo do trabalho.  

 

A qualificação profissional é essencial no processo de inclusão produtiva e, nesse sentido, 

a Rede Cidadã ofertará capacitação profissional para adolescentes e jovens em situação 

de vulnerabilidade e/ou risco social, estimulando o conhecimento das competências e 

habilidades socioemocionais, a fim de aumentar os índices de empregabilidade e 

permanência no mundo do trabalho entre o público do projeto. Portanto, o 

desenvolvimento de competências socioemocionais e profissionais será o meio utilizado 

pela Rede Cidadã para apoiar os adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade 

social em seu processo de inclusão social e produtiva.  

 
5- OBJETIVOS DO PROJETO 
 
5.1. – Objetivo Geral: Melhorar as condições de empregabilidade dos adolescentes em 

situação de vulnerabilidade e/ou risco social atendidos pela política de Assistência Social 

do município de Diamantina. 
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5.2. – Objetivos Específicos: 

 Identificar e sensibilizar adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social, dentro do período de 24 (vinte e quatro) meses; 

 Realizar oficinas de capacitação profissional para adolescentes, 

dentro do período de 24 (vinte e quatro) meses;  

 

 Promover o acesso dos adolescentes ao mundo do trabalho, com 

vistas a sua autonomia e protagonismo.  

 

6- PÚBLICO ALVO 
 
Adolescentes com idade entre os 15 (quinze) anos completos e os 18 (dezoito anos 

incompletos, priorizando: 

 

 Adolescentes pertencentes às famílias beneficiárias de programas de 

transferência de renda;  

 Adolescentes egressos ou em cumprimento de medidas socioeducativas; 

 Adolescentes egressos ou em cumprimento de medidas de proteção; 

 Adolescentes egressos ou vinculados ao Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (PETI); 

 Adolescentes egressos ou vinculados a programas de combate à 

violência e ao abuso e à exploração sexual; 

 Adolescentes com portadores de deficiência, em especial beneficiários 

do BPC; 

 Adolescentes fora da escola. 

 

 
7- ÁREA DE ABRANGÊNCIA  
Município de Diamantina – MG. 
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8- METAS E INDICADORES 
 

 

Objetivos 

Específicos 
Metas e prazos Indicadores 

Meios de 

verificação 

Período de 

verificação 

  Identificar e 

sensibilizar 

adolescentes em 

situação de 

vulnerabilidade 

social; 

 

 Articular com a rede 

socioassistencial do 

município para identificação 

do público alvo; 

 Adolescentes 

identificados, dentro do 

período de 24 (vinte e 

quatro) meses. 

Nº de 

adolescentes 

identificados  

Relatórios Semestral  

  Realizar oficinas 

de capacitação 

profissional para 

adolescentes, 

dentro do período 

de 24 (vinte e 

quatro) meses;  

 

 Ofertar 14 (quatorze) 

turmas de capacitação 

profissional, dentro do 

período de 24 (vinte e 

quatro) meses. 

 

Nº adolescentes 

capacitados 

Lista de 

presença  
Mensal 

  Promover o 

acesso dos 

adolescentes ao 

mundo do 

trabalho, com 

vistas a sua 

autonomia e 

protagonismo.  

 Encaminhar os 

adolescentes formados para 

oportunidades de inclusão 

produtiva, durante o período 

do projeto.  

Nº de 

adolescentes 

encaminhados 

para 

oportunidades 

de inclusão 

produtiva  

Relatórios 

de 

encaminha

mento.  

Mensal 
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9- METODOLOGIA/ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 
 
A Rede Cidadã preparou a metodologia do projeto, para atender as necessidades dos 

adolescentes e do mercado de trabalho.   

A execução das atividades do projeto será realizada em etapas, sendo: 

1ª Identificação e Sensibilização; 

2ª Desenvolvimento de Habilidades; 

3ª Monitoramento de Percurso.  

 

1ª Identificação e Sensibilização. 

Na primeira fase, a equipe do projeto articulará com os equipamentos de referência 

socioassistencial, escolas, comunidades e outros parceiros no município para identificar os 

usuários atendidos pela política de assistência social, sensibilizando-os para participar das 

ações do projeto. 

 

As formas de acesso à esta etapa serão: encaminhamento da rede socioassistencial, 

demanda espontânea e busca ativa. Após a fase de Identificação e Sensibilização, os 

usuários cadastrados irão participar da segunda fase.  

 

A identificação e sensibilização dos usuários será uma etapa contínua que tem o objetivo de 

identificar e sensibilizar número suficiente de usuários para o alcance da meta geral que é 

de 200 (duzentos) usuários capacitados.  

 

 

2ª Desenvolvimento de Habilidades. 

Nesta fase acontecerão os encontros das oficinas de capacitação profissional, que terão foco 

nas competências gerais para o mercado de trabalho e no desenvolvimento das 

competências socioemocionais, abordando os seguintes temas: 

 
 

Nº Tema Objetivo 

01 Legislação trabalhista 

Compreender os direitos dos 

trabalhadores resguardados pela CLT; 

analisar as diversas formas de 

trabalho e compreender de que modo 
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elas atendem ou não as leis 

trabalhistas. 

02 
Comportamento e postura 

profissional 

Identificar e atribuir significado à 

etiqueta corporativa; Perceber 

diferentes condutas profissionais; 

Discutir e relacionar marketing 

pessoal e mercado de trabalho; 

Adequar o comportamento ao seu 

ambiente de trabalho; Postura e 

competências no processo seletivo. 

03 Empreendedorismo 

Conhecer diversos modelos de 

geração de trabalho e renda; 

desenvolver habilidades e atitudes 

empreendedoras para a vida e o 

trabalho, construir um plano de 

negócios. 

04 O mundo corporativo 

Conhecer as novas relações de 

trabalho; identificar possibilidades de 

formação para se capacitar para as 

novas formas de trabalho; 

compreender as linguagens do 

ambiente corporativo. 

05 As organizações contemporâneas 

Ampliar o conceito e compreender 

características das organizações 

contemporâneas; Compreender os 

desafios da Gestão de Pessoas nas 

organizações contemporâneas; 

Compreender o nível de serviço e 
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sua importância competitiva; Refletir 

sobre a diversidade nas organizações 

contemporâneas. 

06 
Planejamento e organização de 

tarefas 

Compreender a importância da 

organização, cuidado, conservação e 

higiene do ambiente de trabalho; 

Desenvolver uma postura reflexiva 

sobre limpeza e conservação do 

ambiente de trabalho; A organização 

no trabalho; Organização: fator de 

produtividade; Como se organizar; 

Pontos para melhorar. 

07 Comunicação  empresarial 

Desenvolver habilidades referentes 

ao processo de leitura e 

compreensão de texto; Desenvolver 

habilidades referentes ao processo 

de escrito de textos do tipo 

dissertativo-argumentativo; Praticar a 

escrita; Praticar a oralidade. 

08 Marketing empresarial 

Conceituar Marketing empresarial; 

Definir o que é e qual a importância de 

um plano de marketing; Identificar o 

plano de marketing como estratégia de 

competitividade. 

09 
Competências para o  mundo do 

trabalho 

Reconhecer as competências 

requeridas para o mundo do trabalho, 

identificar as que já tem e as que 

ainda precisa aperfeiçoar ou 
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desenvolver. 

10 
Perfil profissional nas redes 

sociais 

Cuidar da imagem pessoal nas redes 

sociais, utilizar as redes sociais para 

criar redes de contatos, promover perfil 

profissional nas redes sociais. 

11 Elaboração de currículo 

Elaborar um currículo notável, 

Elaborar uma carta de apresentação 

profissional, compreender todas as 

estruturas de um currículo, fazer uma 

apresentação profissional por meio 

de um pitch. 

12 
Plano de 

desenvolvimento 

pessoal 

Elaborar um plano de 

desenvolvimento; refletir sobre 

sonhos, projetos e oportunidades; 

perceber os aspectos apreciativos da 

vida para alcançar metas. 

 
A carga horária total das oficinas de capacitação profissional será de 42 (quarenta e duas) 

horas, distribuídas em encontros com duração de 3 horas e 30 minutos, que acontecerão 

3 (três) vezes por semana, entre os dias de segunda a sexta-feira, com exceção dos finais 

de semana e feriados.   

 

As oficinas serão realizadas no espaço da Rede Cidadã, situado à Rua da Glória, N.º 469, 

Centro, Diamantina – MG, CEP: 39100-000.  

 

Ao longo do período de execução do projeto, serão realizadas 14 (quatorze) turmas de 

oficinas de capacitação profissional, cada turma com capacidade de atender até 15 

(quinze) usuários, observando as medidas de prevenção ao COVID-19. 

 

 

3ª Monitoramento de Percurso 

O monitoramento de percurso será realizado concomitantemente às outras etapas do 

D4Sign 41fcf6ad-c493-4483-9f22-96edfa9e7793 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 
 

 

                                 Matriz: Rua Alvarenga Peixoto, 295 - 5º Andar - Bairro Lourdes Página 11 
          Belo Horizonte / MG - CEP: 30180-120 
                                  Telefone: (31) 3290-8000 
                                  redecidada@redecidada.org.br | www.redecidada.org.br 

 

 

 

Classificação da informação: Pública 

projeto.  

 

A equipe da Rede Cidadã buscará parceiros e oportunidades de inclusão produtiva para 

os adolescentes capacitados pelo projeto. 

 

Para isso, os usuários identificarão o seu perfil profissional. O perfil profissional 

identificado será cadastrado no Banco de Talentos da Rede Cidadã, que analisará se as 

oportunidades em aberto são compatíveis com o perfil do usuário cadastrado. 

 

Sendo compatíveis, os profissionais da Rede Cidadã entrarão em contato com o 

adolescente para informar sobre a oportunidade disponível e, havendo interesse, será 

realizado o encaminhamento profissional do usuário. 

 

Assim, os usuários serão acompanhados e monitorados continuamente pela equipe da 

Rede Cidadã, durante todo o período de execução do projeto. 
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10- ATIVIDADES E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 
 

 

            *As etapas de implantação e encerramento do projeto não compõe a metodologia, pois são etapas de gestão do projeto. 

 

 

Etapas 

Meses 

1 2 3 

 

4 

 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Implantação do projeto X                        

1ª Identificação e sensibilização  X X X X X X X X X X  X X X X         

2ª Desenvolvimento de Habilidades     X X X X X X X X X X X X X X       

3ª Monitoramento de Percurso  X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Encerramento do projeto                        X 

Prestação de Contas do Projeto      X      X      X      X 
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Classificação da informação: Pública 

 
11- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

O monitoramento do projeto – nele identifica se o projeto está no rumo planejado, se é 

eficiente. O projeto contará com 01 (um) Coordenador que, semanalmente, verificará o 

desenvolvimento do projeto e 01 (um) Educador que será responsável pela execução do 

projeto. A avaliação do projeto vai sinalizar se o projeto chegou aos objetivos e resultados 

esperados ou planejados, se foi eficaz. Os impactos verificarão se o projeto trouxe 

resultados duradouros, ou seja, se foi efetivo. 

 

12- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 
12.1. – Valor total do projeto: R$239.999,60.  

 

Natureza do recurso Total R$ 
Custeio R$  

Recursos Humanos 152.584,32 
Materiais de Consumo 27.482,76 
Serviços 556,00 
Custos Indiretos 52.319,52 
Investimento R$  

Equipamentos 7.057,00 
Total 239.999,60 

 

*Solicitado (recurso a ser disponibilizado pelo CMDCA/DIAMANTINA MG) 

**Contrapartida (recurso a ser disponibilizado pela entidade proponente) Total Geral 

Descrição da contrapartida: 

*A utilização do recurso financeiro deverá obedecer ao disposto na legislação pertinente 

ao assunto. 

**Em caso de contrapartida, o recurso não será financeiro, auferido através de bens, 

serviços e despesas complementares, mensuráveis e deverão ser comprovados na prestação 

de contas mensal. 
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12.2. –  Detalhamento da Despesa (descrição precisa e clara dos itens de forma que possam 

caracterizar o objeto em questão, a serem custeados com recurso 

CMDCA/DIAMANTINA MG; discriminá-los em “despesas de custeio” (materiais de consumo, 

Recursos Humanos...) e “Investimento” (materiais e equipamentos permanentes), ambos 

comprovados através de apenas 01 (um) ORÇAMENTO. O orçamento deverá ser 

apresentado por item ou grupo de itens totalizando o montante solicitado ao Fundo. 

 

DETALHAMENTO DAS 

DESPESAS  

DESCRIÇÃO DO ITEM UNID. QTDE 
VALORES(R$) 

UNITÁRIO TOTAL 

Salários + Encargos - - - - 

 Coordenador – 15h 1 24 2.832,48 67.979,52 

 Educador – 40h 1 24 3.525,20 84.604,80 

Uniformes 1 200 17,00 3.400,00 

Alimentação1 1 2.940 5,00 14.700,00 

Certificados 1 200 2,78 556,00 

Materiais de escritório 1 24 100,00 2.400,00 

Materiais de prevenção à COVID-19 1 1 831,00 831,00 

Testes de perfil comportamental – Profiler  1 200 25,00 5.000,00 

Telefonia e internet 1 24 47,99 1.151,76 

Notebook 1 1 3.599,00 3.599,00 

Projetor de Multimídia  1 1 2.459,00 2.459,00 

Celular 1 1 999,00 999,00 

Custos Indiretos* 1 24 2.179,98 52.319,52 

 Valor Total ............................................... R$ 239.999,60 

 

*Custos Indiretos: os custos indiretos deste projeto são para pagamento proporcional da 

equipe indireta da organização que atuará com a gestão das folhas de pagamento, prestação 

de contas e monitoramento do projeto. O pagamento dos custos indiretos das parceirias com 

a administração pública está previsto no art. 46, III da Lei n.º 13.019/2014. 

 
 

 

VALOR TOTAL 

VALOR CAPTADO R$ 300.000,00 

Valor destinado ao FMDCA (20% do valor do 

projeto) 

R$ 60.000,40 

Valor do projeto R$ 239.999,60 

                                                           
1 Cálculo quantidade lanche: 14 turmas x 14 dias de formação x 15 usuários = 2.940 unidades 
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13- CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 
 

13.1. –  Cronograma de Desembolso (Concedente)  

1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela 

R$ 239.999,60 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela 10ª parcela 11ª parcela 12ª parcela 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00  R$ 0,00 

 

 

13.2. –  Proponente ( Contrapartida - se houver) 

1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela 5ª parcela 6ª parcela 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

7ª parcela 8ª parcela 9ª parcela 10ª parcela 11ª parcela 12ª parcela 

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

 

     
Diamantina MG, 05 de abril de 2022. 
 
 
 
 

Angela de Alvarenga Batista Barros. 
Presidente da Rede Cidadã. 
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