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PROPOSTA/PLANO DE TRABALHO 

1 – DADOS 

ORGANIZAÇÃO PROPONENTE: Rede Cidadã  

CNPJ: 05.461.315/0001-50 

ENDEREÇO: Rua Alvarenga Peixoto, N.º 295, 5º andar, Lourdes 

CIDADE: Belo Horizonte – MG  

CEP: 30.180-120 

E-MAIL: parceriaspublicas@redecidada.org.br; hanz.carloni@redecidada.org.br e 

viviane.werneck@redecidada.org.br  

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL: Ângela de Alvarenga Batista Barros  

RG: M-1.119.282 

CPF: 056.279.586-34 

CARGO: Presidente  

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO MANDATO DA ATUAL DIRETORIA: 17/10/2020 a 

17/10/2023 

2 – A ORGANIZAÇÃO APRESENTA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 

PARA O SEGUINTE EIXO: 

(   ) Orientação e Apoio Sociofamiliar; 

( X ) Apoio socioeducativo em meio aberto 

(  ) Programa de atenção integral à primeira infância em áreas de maior carência 

socioeconômica e em situações de calamidade; 

(   ) Acolhimento, sob forma de guarda, de criança e de adolescente; 

(   ) Acolhimento institucional; 

(   ) Apadrinhamento afetivo; 

(   ) Prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida; 

(   ) Comunicação, campanhas educativas e publicações; 

(   ) Capacitação e formação profissional continuada dos operadores do Sistema de 

Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente. 
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3 – TÍTULO DA PROPOSTA  

Trilha de Desenvolvimento do Usuário e Família. 

4 – PRAZO DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA  

10 meses.  

5 – CONTEÚDO DA PROPOSTA  

5.1 – Descrição da realidade 

A Constituição brasileira designa o trabalho como um direito social e fundamental aos 

indivíduos, sendo a idade mínima para o trabalho no Brasil de 16 anos, salvo, na 

condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

A inserção e permanência no mundo do trabalho, todavia, é um desafio, 

principalmente, para os adolescentes e jovens que são os mais afetados pelo 

desemprego no Brasil. 

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, divulgou em março de 2021, 

que na faixa dos 14 anos 17 anos o desemprego afetou 42,7% dos adolescentes; na 

faixa etária dos 18 anos 24 anos, o desemprego atingiu 29,8% da população; 

ultrapassando a média de desemprego nacional geral de 13,9%. 

A ausência de qualificação profissional, a alta informalidade no mercado de trabalho, 

a rotatividade, a desigualdade e consequente vulnerabilidade social, são alguns dos 

principais motivos da alta taxa de desemprego entre os adolescentes e jovens. 

As pessoas em situação de vulnerabilidade e ou risco social, neste momento, são as 

mais impactadas pela redução de oportunidades no mundo do trabalho. É preciso 

promover a integração do público adolescente as oportunidades no mundo do 

trabalho, estimulando na construção da identidade profissional, pessoal e pessoal.  

Para isso, a Rede Cidadã propõe realizar o projeto Trilha de Desenvolvimento do 

Usuário e Família para adolescentes em situação de vulnerabilidade social, 

fortalecendo as políticas públicas de apoio a geração de trabalho e renda, no 

município de Itabirito – MG.  

O proponente deverá apresentar 
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a) Objetivos da proposta 

Objetivo Geral: 

Realizar ações de apoio socioeducativo em meio aberto, com integração dos 

adolescentes em situação de vulnerabilidade social no mundo do trabalho, 

melhorando as condições de empregabilidade na cidade de Itabirito - MG. 

Objetivos Específicos: 

 Mobilizar e articular a rede socioassistencial da cidade de Itabirito – MG para 

identificar e sensibilizar adolescentes em situação de vulnerabilidade por mês, 

para participação nas oficinas de capacitação profissional.  

 Aumentar as oportunidades de inclusão social e produtiva, por meio da 

capacitação profissional, para adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social 

 Promover o encaminhamento profissional para adolescentes que concluírem 

as oficinas de capacitação profissional, com vistas a sua autonomia e 

protagonismo. 

b) Qual a realidade do público que a proposta se destina: 

Adolescentes em situação de baixa a extrema vulnerabilidade social, com idade entre 

os 14 e 17 anos e 11 meses, matriculado nos anos finais do Ensino Fundamental II, 

Ensino Médio, Educação para Jovens e Adultos - EJA ou ter concluído o Ensino 

Médio, com prioridade para usuários de serviços, projetos e programas de 

transferência de renda socioassistenciais.  

c) Justificativa: 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal Nº 8.069/90, instrumento jurídico 

de proteção integral da criança e do adolescente, prevê o direito à profissionalização 

e à proteção ao trabalho. 

Mesmo com os direitos profissionais garantidos pela legislação, os adolescentes e 

jovens são os públicos mais atingidos pelo elevado desemprego no Brasil.  

Com a crise sanitária, causada pela pandemia do COVID-19, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), registrou, em abril de 2021, o maior contingente de 
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desempregados da história do país: 14,4 milhões de desempregados. A taxa de 

desemprego entre os adolescentes e os jovens adultos foi maior que a taxa de 

desemprego da população em geral.  

Os inúmeros obstáculos existentes no processo de inserção e permanência dos 

adolescentes e jovens no mundo do trabalho, exige que candidatos às oportunidades 

de inserção e permanência no mundo do trabalho apresentem com competências 

técnicas e socioemocionais.  

E, nesse sentido, a Rede Cidadã propõe o Projeto Trilha para os adolescentes de 

Itabirito – MG, para apoiar no desenvolvimento dessas competências, por meio de 

oficinas de capacitação profissional e socioemocional. 

d) Abrangência territorial: 

Município de Itabirito – MG. 

5.2 Ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que 

aferirão o cumprimento das metas. O proponente deverá apresentar: 

a) capacidade de atendimento: 

120 (cento e vinte) adolescentes.  

b) descrição das ações a serem executadas: 

METODOLOGIA 

A Trilha de Desenvolvimento do Usuário e Família foi desenvolvida para possibilitar 

aos adolescentes o desenvolvimento inicial de competências e habilidades para uma 

futura inserção no mundo do trabalho. 

A Rede Cidadã preparou todo o conteúdo utilizado nas formações, para atender as 

necessidades dos adolescentes e do mercado de trabalho. 

O projeto possibilitará: 

 O autoconhecimento por meio do desenvolvimento de habilidades e atitudes 

profissionais e pessoais; 

 Identificação do perfil profissional dos usuários; 

 Compreensão do panorama geral do mercado de trabalho. 
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O desenvolvimento do projeto se dará em fases, sendo elas: 

1ª Identificação e Sensibilização 

Nesta fase, os usuários serão identificados e sensibilizados. As formas de acesso 

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. 

2ª Acolhimento (16 Horas) 

Nos encontros do acolhimento serão abordados os seguintes temas: 

1 - Ponto de Partida; 

2 - Reconhecer a identidade; 

3 - Minhas Habilidades; 

4 - Oportunidades e Propósitos. 

3ª Formação Integral para o mundo do trabalho (120 horas) 

Os encontros desta fase terão foco nas competências gerais para o mercado de 

trabalho e no desenvolvimento das competências socioemocionais. Com as seguintes 

abordagens: 

Formação Socioemocional (40 horas) 

1 - Encantamento e Apresentação; 

2 - Eu: identidade pessoal; 

3 - Eu e o Outro: identidade social; 

4 - Eu e o Mercado de Trabalho: identidade profissional; 

5 - Eu e o Mundo: identidade do ser integral; 

6 - Atividades autoinstrucionais. 

Capacitação Profissional (80 horas) 

1 – Legislação Trabalhista; 

2 – Comportamento e Postura Profissional; 
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3 – Empreendedorismo; 

4 – Mundo Corporativo; 

5 – Organizações Contemporâneas; 

6 – Planejamento e organização de tarefas; 

7 – Comunicação Empresarial; 

8 – Marketing Profissional; 

9 – Competências para o Mundo do Trabalho; 

10 – Perfil Profissional nas redes sociais; 

11 – Elaboração de Currículos 

12 – Plano de Desenvolvimento Pessoal  

4ª Encaminhamento para Oportunidades  

Durante as formações os usuários identificarão, com apoio da equipe do projeto, o 

seu perfil profissional. Identificado o perfil, os usuários formados, com frequência 

superior a 65%, passarão a compor o Banco de Talentos (BT) da Rede Cidadã. 

Assim, quando a equipe da Rede Cidadã identificar oportunidades de inclusão no 

mercado de trabalho analisará os perfis disponíveis no Banco de Talentos e a 

compatibilidade com os requisitos da vaga, para que, sendo compatíveis os requisitos, 

possam encaminhar os usuários para participação nos processos seletivos. 

Carga-horária: 

A carga horária total de formação será de 136 horas, distribuídas em encontros com 

duração de 4 horas diárias, a serem realizados consecutivamente de segunda a sexta-

feira, com exceção aos dias de feriados.  

c) metas a serem atingidas: 

Meta 01: Identificar e sensibilizar 120 (cento e vinte) adolescentes com perfil para 

participação no projeto;  
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Meta 02: Capacitar o total de 80 (oitenta) adolescentes, realizando 4 (quatro) turmas 

de oficinas de capacitação profissional e formação socioemocional, tendo cada turma 

capacidade para formar até 20 (vinte) adolescentes; 

Meta 03: Encaminhar 40 (quarenta) adolescentes formados nas oficinas para 

oportunidades no mundo do trabalho.  

d) aferição das metas: 

 Fichas de cadastro; 

 Lista de presença; 

 Relatórios.  

5.3 Formas de execução das ações, indicando quando for cabível, as que 

demandarão atuação em rede. 

O proponente deverá apresentar: 

a) Periodicidade e frequência do trabalho a ser realizado (carga horária, quantas 

vezes por semana, quantas vezes por dia). 

Metas Etapa/Fase Carga Horária  Periodicidade  

Identificar e sensibilizar 120 
(cento e vinte) adolescentes 
com perfil para participação 
no projeto; 

1ª Fase Não se aplica  

 
Início: março/2022; 
Término: julho/2022. 
Dias da semana: segunda a 
sexta-feira 
Horário: 08 às 17 horas. 

 

Capacitar o total de 80 
(oitenta) adolescentes, 
realizando 4 (quatro) turmas 
de oficinas de capacitação 
profissional e formação 
socioemocional, tendo cada 
turma capacidade para 
formar até 20 (vinte) 
adolescentes; 
 

2ª e 3ª Fases 136 horas 

 
Início: abril/2022; 
Término: novembro/2022. 
Dias da semana: segunda a 
sexta-feira 
Horário: 08 às 17 horas. 
Carga horária das oficinas: 4 
horas, sendo uma oficina 
diária.   

 

Encaminhar 40 (quarenta) 
adolescentes formados nas 
oficinas para oportunidades 
no mundo do trabalho. 

 

 
4ª Fase 

 
Não se aplica 

 
Início: maio/2022 
Término: dezembro/2022. 
Dias da semana: segunda a 
sexta-feira, de 08h às 17h. 
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a) Articulação em rede com a política pública (descrever como ocorrerá a 

articulação do serviço com a política pública municipal, por exemplo, como será 

a articulação com: Conselhos Tutelares, Centro de Referência à Assistência 

Social – CRAS, Centro de Referência Especializada de Assistência Social – 

CREAS, Programa de Saúde da Família - PSF, Centro de Atenção Psicossocial 

– CAPS, sistema de ensino, cultura, esporte, organizações não 

governamentais...). 

A Rede Cidadã irá articular com a rede de política pública do município por meio da 

rede socioassistencial (CREAS, CRAS, Conselhos de Direitos, Conselho Tutelar, 

sistema de ensino, entidades e órgãos com atuação com o público adolescente) 

realizando o referenciamento e o contrareferenciamento conforme as diretrizes da 

Política Nacional de Assistência Social – PNAS, desenvolvendo o trabalho social com 

enfretamento das vulnerabilidades e demandas sociais dos usuários, ora 

adolescentes e suas famílias.  

 

5.4 -  Prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas. O 

proponente deverá apresentar um calendário especificando os prazos e as 

metas. 

Metas 

Calendário do Projeto 

Mês de Execução – Ano 2022 

Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Meta 

01 
X X X X X  

    

Meta 

02 

 X X X X X X X X  

Meta 

03 

  X X X X X X X X 

*Na tabela Calendário do Projeto a letra “X” sinaliza os meses em que as atividades correspondentes as metas serão 
realizadas.  
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5.5 - Capacidade técnica e operacional. 

O proponente deverá apresentar: 

a) infraestrutura para a realização do trabalho (descrever as instalações físicas do 

local em que será executado o trabalho);                                                                                                 

Em Itabirito – MG, as oficinas vão acontecer dentro de salas de aula cedidas pela 

Faculdade Alis.  

O espaço das formações possui infraestrutura moderna e salubre, com sanitários e 

salas de aula com acessibilidade para pessoas com deficiência e pessoas com 

mobilidade reduzida; os espaços possuem, ainda, mobiliário para atendimento do 

público.  

b) recursos humanos envolvidos (quais os profissionais que executarão o trabalho, a 

sua formação, as funções e a carga horária de cada um). 

Recursos Humanos do Projeto: 

Cargo/Função Formação Carga 

Horária/semanal 

Período de 

Atuação 

Gestor de Projetos I  Curso superior completo 10 H 10 meses 

Coordenador de território Curso superior completo 20 H 10 meses 

Educador Social Curso superior completo 40 H 10 meses 

Analista de 

Desenvolvimento 

Humano 

Curso Superior completo 30 H 8 meses 

Analista de 

Desenvolvimento 

Humano 

Curso superior completo 30 H 8 meses 

Assistente Social Curso superior completo 08 H 10 meses 
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5.6 Previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na 

execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a 

discriminação dos custos indiretos necessários à execução e o valor global: O 

proponente deverá apresentar a estimativa de despesas a serem realizadas na 

execução das ações, conforme anexo II. 

 

META Março Abril Maio Junho Julho 

Exercício 

2022 
R$ 41.985,14 R$ 25.018,18 R$ 24.198,18 R$ 25.018,18 R$ 24.198,18 

META Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

Exercício 

2022 
R$ 25.018,18 R$ 24.198,18 R$ 25.018,18 R$ 24.198,18 R$ 14.485,04 

TOTAL 

GERAL 
R$ 253.335,62 

 

Belo Horizonte, 07 de março de 2022.  
 
 
 
 

Angela de Alvarenga Batista Barros  
 Presidente da Rede Cidadã. 
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